
 

 

                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1 

                                                                                                                             do zapytania ofertowego nr 24/2021/PTT  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wymagania ogólne: 

1. Ostateczny kolor namiotu do uzgodnienia z Zamawiającym według wzornika przedstawionego przez 

Wykonawcę po podpisaniu umowy. 

2. Dostarczone namioty muszą być fabrycznie nowe, w stanie nie uszkodzonym, wolnym od wad oraz 

posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do 

użytku a przewidziane prawem. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczone namioty na okres 

minimum 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje namioty wraz ze wszystkimi ich 

elementami. 

NAMIOT 

- wymiary zewnętrzne: 4x8 m   

- wykonanie: konstrukcja aluminiowa lub inna o podobnej wytrzymałości i wadze, profil min. 50mm 

- nadruki: nadruk sublimacyjny: na dachu logo Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii 

(zapełniający całą powierzchnię ok. 100%.), wokół dachu nadruk z nazwą Polskiego Towarzystwa 

Psychotraumatologii (wielkość liter min. 18cm), ścianka mała z nadrukiem o sfinansowaniu zakupu ze 

środków UE(nadruk zapełniający powierzchnię min. 45% ściany), 

- wyposażony w Szpile do stabilizacji stóp namiotu, Taśmy odciągowe z regulacją i kotwami, 

- plandeka: w 100% wodoodporna, odporna na promienie UV, 

- plandeka PE o grubości min. 300 g/m² 

- mała ścianka z oknem o powierzchni co najmniej 70% ściany, 

- przepuszczające powietrze ścianki boczne dla optymalnego wietrzenia – ochrona przed kondensacją 

wody w ukrytych szczelinach pomiędzy częściami bocznymi 

- wszystkie szwy zgrzewane 

- wewnątrz przepierzenie z przejściem na dwie komory 

- jedna ścianka długa stała, 

- jedna ścianka długa z dwoma wejściami (na każdą komorę namiotu), 

- dach w kolorze niebieskim, ściany w kolorze białym 



 

 

- wejście jedno: zwijane i mocowane za pomocą taśm z wytrzymałymi zamkami błyskawicznymi do 

łatwego otwierania i zamykania 

- oświetlenie: lampami LED osobno dla każdej komory namiotu, możliwość łatwego montażu do 

konstrukcji namiotu, kabel zasilający min. 5m, mocowanie kabla do konstrukcji namiotu. 

- ogrzewanie: bezpieczne elektryczne dla każdej komory namiotu, 

- przewód zasilający: o długości 15m do zasilania ogrzewania i oświetlenia, 

- odporność na podmuchy wiatru co najmniej 50km/h 

- wyposażenie: dwa rozkładane stoliki oraz 8 szt. rozkładanych krzeseł, 

Całość w torbie transportowej, która pomieści cały zestaw, w tym bez konieczności demontażu dachu 

z konstrukcji. 

Towar dostarczony do biura projektu w Lęborku 


