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Projekt RPMA.03.03.00-14-j061/23 

Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji  

znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado 

współfinansowany (po zawarciu umowy o dofinansowanie) ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/01/2023 z dnia 24.01.2023 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(SPECYFIKACJA) 

 

Nazwa zamówienia:  

Dostawa wyposażenia (infrastruktury zaplecza produkcyjnego do przechowywania 
surowców do produkcji zabudów kamperwanów) 
 

 

Część  
Nazwa części 

(elementu) i ilość  

Opis funkcjonalno-

użytkowy 
Ilość i specyfikacja / parametry techniczne  

1 
Regały półkowe 

magazynowe 

Regały pozwalające na 

składowanie części i 

elementów potrzebnych 

do budowy kampera i 

przechowywanie ok. 200 

różnych komponentów 

na linii produkcyjnej  

Liczba segmentów: 4 szt.  

 

- wyposażenie nowe 

- wysokość segmentu od 295 cm do 345 cm 

- szerokość segmentu od 395 cm do 480 cm 

- głębokość segmentu od 75 do 85 cm 

- minimum 7 poziomów 

- nośność półki powyżej 200kg na każdy 1 m 

szerokości 

- szerokość półki max 230 cm 

- gładka powierzchnia półki 

- półka wykonana z wkładu drewnianego lub 

stalowego 

- wyposażony w sworznie blokujące 

- powierzchnia lakierowana lub cynkowana 

- kolor dowolny 

 

- gwarancja: minimum 12 miesięcy  

- serwis loco miejsce prowadzenia działalności  

2 

Stojak do 

składowania beli z 

materiałem 

obiciowym 

Nowy stojak służący do 

magazynowania oraz 

używania materiału 

tekstylnego 

składowanego w belach 

Ilość:1 szt 

 

- wyposażenie nowe 

- szerokość rolek 200 cm 

- minimum 10 rolek 

- 4 koła jezdne z hamulcem 

- możliwość rozwijania beli na stojaku 

- kolor dowolny 

 

- gwarancja: minimum 12 miesięcy  

- serwis loco miejsce prowadzenia działalności  



2 

 

 

3 Regał paletowy 

Regał spełniający 3 

podstawowe funkcje: 

1 - składowanie towarów 

dostarczanych na 

paletach bez konieczności 

rozpakowywania z palety 

2 - składowanie 

krótkoterminowe 

gotowych elementów 

meblowych do kampera 

oczekujących montażu na 

linii produkcyjnej 

3 - składowanie 

pojedynczych części, o 

dużych wymiarach, do 

budowy kampera  

Liczba segmentów: 6 szt.  

 

- wyposażenie nowe 

- wypełnienie półki o gładkiej powierzchni 

- wypełnienie półki płytą drewnianą lub stalową 

- łączna ilość półek: 18 

- głębokość 110 cm 

- szerokość półki od 260 cm do 280 cm 

- nośność na poziom powyżej 1450 kg 

- wysokość w przedziale od 295 cm do 350 cm 

- możliwość mocowania do podłogi 

- podkładki poziomujące 

- deklaracja zgodności 

- powierzchnia lakierowana lub cynkowana 

- regulacja poziomu ze skokiem poniżej 105 mm 

- zabezpieczenie półek zawleczkami 

- kolor dowolny 

 

- gwarancja: minimum 12 miesięcy  

- serwis loco miejsce prowadzenia działalności  

4 Drabina jezdna 

Drabina jezdna z poręczą i 

stopniami stabilnej 

konstrukcji dzięki której 

możliwy jest sprawny 

załadunek oraz 

rozładunek regałów 

półkowych do 

przechowywania 

niewielkich przedmiotów 

o niewielkiej wadze. 

Ilość: 1 szt.  

 

- wyposażenie nowe 

- obustronne poręcze 

- obrotowe kółka 

- 2 kółka z hamulcem 

- wysokość 230-260 cm 

- górna platforma o wymiarach minimum 70x50cm 

- szerokość stopnia ponad 170 mm 

- balustrada o wysokości od 790 mm do 850 mm 

- nośność minimum 120 kg 

- powierzchnia lakierowana lub cynkowana 

- kolor dowolny 

 

- gwarancja: minimum 12 miesięcy  

- serwis loco miejsce prowadzenia działalności  
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