
 

 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

dostawa artykułów elektrycznych oraz lamp w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny  i dziecka - 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuoczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014 – 2020 (RPO WO). 
  
 

DOM DZIECKA:  

 

1. Lampa podłogowa  Kolor jasny szary lub biały, źródło światła w komplecie   

moc *W+ 1x5W, źródło światła 1x5W / LED, ilośd źródeł 

min.1, moduł LED (źródło światła w zestawie), napięcie 

zasilania 230V, rodzaj materiału metal, wysokośd  min. 

1450 mm 

4szt. 

2. Lampa plafon Wymiary min.: 30 x 10 cm/ +- 2cm, napięcie: 230 V, 

ilośd źródeł światła: 1, moc żarówki: 60 W. Materiał 

wykonania: metal, szkło. Kolor: chrom, szkło białe 

 

1 szt 

3. Listwa zasilająca Przedłużacz min.5 gniazdowy z możliwością wyłączenia 

na panelu, długośd min.4,5m 

 

7 szt 

4.  Lampka na biurko  Kolor jasny szary lub biały, źródło światła w komplecie   

moc *W+ 1x5W, źródło światła 1x5W / LED, ilośd źródeł 

min.1, (w zestawie), napięcie zasilania 230V, rodzaj 

materiału metal, 

Wysokośd min. 25 cm 

7 szt. 

5. Lampa sufitowa  Materiał: szkło, metal 

Kolor: biały, srebrny 

Żarówki LED 

Długośd (cm) 40 +/- 5 cm 

4 szt. 



 

 
 

 
 

Szerokośd (cm) 40+/-2 cm 

Wysokośd (cm) 7 +/- 2 cm  

uchwyt sufitowy  

Strumieo świetlny (w lumenach)min: 400 lm 

Żarówki w zestawie 

Klasa efektywności energetycznej A+ 

6. Lampka nocna Kolor jasny szary lub biały, źródło światła w komplecie   

moc *W+ 1x5W, źródło światła 1x5W / LED, ilośd źródeł 

min.1 (źródło światła w zestawie), napięcie zasilania 

230V, rodzaj materiału metal, 

Wysokośd min. 25  cm 

30 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR:  

 

1. Żarówka G45 2.1 W E27 250 Im przeźroczysta barwa ciepła 

Liczba sztuk w opakowaniu : 1 Napięcie: 220-240 V 

Odpowiednik w watach: 25 W Temperatura barwowa: 

2700 K Rodzaj gwintu żarówki: E27 Kształt żarówki 

kulka Klasa efektywności energetycznej A++ 

12szt 

2. Lampa ścienna / 

kinkiet 

Kolor jasny szary lub biały, źródło światła w komplecie   

moc *W+ 1x5W, źródło światła 1x5W / LED, ilośd źródeł 

min.1, napięcie zasilania *V+ 230, moc znamionowa 1x5 

W,  moduł LED (źródło światła w zestawie), napięcie 

zasilania 230V, rodzaj materiału metal,  

3szt. 



 

 
 

 
 

3. Lampa plafon Wymiary min.: 30 x 10 cm/ +- 2cm, napięcie: 230 V, 

ilośd źródeł światła: 1, moc żarówki: 60 W. Materiał 

wykonania: metal, szkło. Kolor: chrom, szkło białe 

6 szt 

4. Listwa zasilająca Przedłużacz min.5 gniazdowy z możliwością wyłączenia 

na panelu, długośd min.4,5m 

 

4szt 

 

 

 

 


