
                                                                                                                    

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, nienoszących znamion 

użytkowania, wolnych od wad rolet wewnętrznych w kasetkach, rolet pionowych oraz żaluzji 

w pomieszczeniach Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem rolet i żaluzji okiennych do 

pomieszczeń Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z opisem przedstawionym w poniższej 

tabeli.  

L.p Nazwa i opis Wymiary* (mm) Ilość Miejsce montażu 

1. Rolety wolnowiszące RM25  
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100%, 
kolor do ustalenia   

 
1500x2500 

 
2 szt. 

Czerwony Ratusz  
Plac Batorego 4 
70-207 Szczecin 

2. Rolety kompaktowe w kasetkach 
z prowadnicą odstawną, osobno 
na każde skrzydło okienne, 
kaseta i prowadnice nie 
wchodzą w światło szyby, 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100%, 
kolor do ustalenia    

 
600x1600 

 
8 szt. 

Czerwony Ratusz  
Plac Batorego 4 
70-207 Szczecin 

3. Rolety kompaktowe w kasetkach 
z prowadnicą odstawną, osobno 
na każde skrzydło okienne, 
kaseta i prowadnice nie 
wchodzą w światło szyby, 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100%, 
kolor do ustalenia    

 
1200x900 (1) 
600x1800 (2) 

 
3 szt. 

Czerwony Ratusz  
Plac Batorego 4 
70-207 Szczecin 

4. Rolety kompaktowe w kasetkach 
z prowadnicą odstawną, osobno 
na każde skrzydło okienne, 
kaseta i prowadnice nie 
wchodzą w światło szyby, 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100%, 
kolor do ustalenia    

 

700x1700 

 

8 szt. 

Czerwony Ratusz  
Plac Batorego 4 
70-207 Szczecin 

5. Rolety kompaktowe w kasetkach 
z prowadnicą odstawną, osobno 
na każde skrzydło okienne, 
kaseta i prowadnice nie 
wchodzą w światło szyby, 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100%, 
kolor do ustalenia   

 

950x1200 

 

10 szt. 

Budynek Obwód OW 
Nowe Warpno 
ul. Kilińskiego 5 
72-022 Nowe 
Warpno  



                                                                                                                    

 

6. Żaluzje ALU montowane w 
świetle szyby 
kolor do ustalenia 

 

610x1350 

 

2 szt. 

Kapitanat Portu w 
Szczecinie  
ul. Jana z Kolna 9  
71-603 Szczecin 

7. Żaluzje pionowe 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100% , 
kolor do ustalenia    

 
1500x1400 (1) 
3200x2500 (1) 

 

2 szt. 

Kapitanat Portu w 
Szczecinie  
ul. Jana z Kolna 9  
71-603 Szczecin 

8. Rolety kompaktowe w kasetkach 
z prowadnicą odstawną, osobno 
na każde skrzydło okienne, 
kaseta i prowadnice nie 
wchodzą w światło szyby, 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100%, 
kolor do ustalenia   

 

1050x1750 

 

2 szt. 

Kapitanat Portu w 
Szczecinie  
ul. Jana z Kolna 9  
71-603 Szczecin 

9. Rolety kompaktowe w kasetkach 
z prowadnicą odstawną, osobno 
na każde skrzydło okienne, 
kaseta i prowadnice nie 
wchodzą w światło szyby, 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100%, 
kolor do ustalenia   

 
850x1750 (12) 
750x2150 (2) 

 

14 szt. 

Kapitanat Portu w 
Szczecinie  
ul. Jana z Kolna 9  
71-603 Szczecin 

10. Rolety kompaktowe w kasetkach 
z prowadnicą odstawną, osobno 
na każde skrzydło okienne, 
kaseta i prowadnice nie 
wchodzą w światło szyby, 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100%, 
kolor do ustalenia   

 

850x1750 

 

3 szt. 

Kapitanat Portu w 
Szczecinie  
ul. Jana z Kolna 9  
71-603 Szczecin 

11. Żaluzje pionowe 
napęd – łańcuszek+uchwyt, 
materiał poliester 100% , 
kolor do ustalenia    

 

2400x1750 

 

1 szt. 

Magazyn nr 2 Baza 
Oznakowania 
Nawigacyjnego w 
Szczecinie 
 ul. Światowida 16C 
71-727 Szczecin 

*Wymiary są poglądowe do wyceny. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany 
jest do  dokonania własnych pomiarów 

 

1. Zakres prac Wykonawcy obejmuje w szczególności: 
a) pomiar fizyczny okien, na których mają być montowane rolety i żaluzje oraz uzgodnienie 

ich kolorystyki oraz typu; 
b) wykonanie rolet wewnętrznych i żaluzji o wskazanych parametrach wraz z ich 

dostarczeniem i montażem w obiektach Zamawiającego.                                                                                                          
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną i 

zamontowaną roletę, żaluzję oraz napęd. 

 


