
Załącznik nr 1  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego biurowego kontenera 

(pawilonu) modułowego wraz z wyposażeniem dodatkowym na teren Stadionu Żużlowego w Opolu 
przy ul. Wschodniej 2. 
Lokalizacja kontenera biurowego w rejonie wejścia na teren obiektu w sąsiedztwie istniejących kas 
biletowych. 
Wyposażenie fabryczne kontenera biurowego wg przyjętych w standardzie Producenta (np. lampy 
oświetleniowe, gniazdka elektryczne, wyłączniki oświetlenia, grzejnik elektryczny, przepływowy 
pogrzewacz wody wraz z bojlerem, umywalka z armaturą, szafka podumywalkowa, itp.). 
 
Ściany kontenera w kolorze szarym np. RAL 7016. 
 
Ściany zewnętrzne i dach z izolacją np. styropian gr. min. 10 cm. 
 
Drzwi zewnętrzne w kolorze szarym np. RAL 7016. 
 
Kontener wyposażony w komplet obróbek blacharskich. 

  
2. Wyposażenie dodatkowe stanowią: 
 
- Okno np. PCV o wymiarach 100 cm x 210cm np. ściana boczna prawa, 
- Klimatyzacja (1x jednostka wewnętrzna, 1x jednostka zewnętrzna), 
- Rolety na wszystkich oknach (układ podstawowy fabryczny + np. ściana boczna prawa).  
 
3. Planowany wymiar kontenera 6,00 m x 3,00 m. 
Planowana wysokość np. 260 cm ze spadkiem do np. 250cm. 
Realizacja: najpóźniej do 8 tygodni od daty zawarcia Umowy. 

Gwarancja: 3 lata licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. 
 
W ofercie należy uwzględnić i wskazać: 
- wyposażenie podstawowe fabrycznie nowego kontenera biurowego, 
- wyposażenie dodatkowe nowego kontenera biurowego – zgodnie z pkt. 2, 
- koszty transportu + rozładunek w miejscu montażu.  
 
 UWAGA: 
 
Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania kompleksowej 
oferty cenowej przedmiotu zamówienia.  
Miejsce posadowienia kontenera należy uzgodnić z Przedstawicielem TS Kolejarz Opole – kontakt 
telefoniczny poniżej. 
Do złożonej oferty cenowej proszę załączyć poglądowo wizualizację oferowanego nowego biurowego 
kontenera (pawilonu) modułowego wraz z wyposażeniem fabrycznym i dodatkowym. 
 
 
 
 
 
Telefony kontaktowe:  
Lucjusz Bilik – TS Kolejarz Opole, tel. 501 225 747, 
Włodzimierz Leski – Dział Techniczny MOSiR, tel. (77) 454 32 66 wew. 137. 


