Zalacznik nr 1 do specyfikacji

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Czesc I

-

krzesla i taborety

Przedmiot zamówienia
Krzesla skladane
drewniane

Opis przedmiotu zamówienia
Sklada sie na plasko.
Czesci glówne: lita brzoza, Bezbarwny lakier nitrocelulozowy
Tyl/siedzisko: okleina brzozowa, Bezbarwny lakier
nitrocelulozowy, zawierajacy prostokatne szczeliny
.
odpowietrzajace
Rozmiary po zlozeniu
Szerokosc: 45 cm
Glebokosc: 54 cm
Wysokosc: 81 cm
Szerokosc siedziska: 40 cm
Glebokosc siedziska: 38 cm
Wysokosc siedziska: 45 cm

Ilosc
10

2.

Krzesla szkolne
drewniane do sypialni

wszystkie o rozmiarze nr.S(dla osób o wzroscie 157-172),
stelaz 2Smm, wysokosc od siedzenia do podlogi 43 cm,
wysokosc od oparcia do podlogi 81cm, w tym 8 krzesel w
kolorze niebieskim(stelaz), 8 krzesel w kolorze czerwonym, 12
w kolorze zielonym, oparcia pólokragle

28

3.

Krzesla szkolne
drewniane

10 krzesel szkolnych drewnianych na stelazu 20x20mm, w
tym piec krzesel rozmiar nr 5 i piec rozmiar nr.6, w kolorze
zielonym (stelaz), oparcia proste

18

Lp.
1.

8 krzesel szkolnych, drewnianych na stelazu 20x20mm w
kolorze niebieskim(stelaz) , wszystkie w rozmiarze nr.S
4.

Krzesla:
Obrotowe

Regulowana pneumatycznie wysokosc siedziska dla
komfortowego siedzenia
z otworem mieszczacym reke który umozliwiawygodne
manewrowanie krzeslem
Rama! Podstawa: stal, Barwiona szpachla
epoksydowo/poliestrowa w proszku kolorze stalowym
Kólko obrotowe: tworzywo poliamidowe
Siedzisko: okleina bukowa, Bezbarwny lakier poliuretanowy
Siedzisko prostokatne
Szerokosc siedziska: 44 cm
Glebokosc siedziska: 42 cm
Minimalna wysokosc siedziska: 41 cm
Maksymalna wysokosc siedziska:S3cm

8

5.

Krzesla

miekkie wymiary krzesla: 100Smm, wysokosc od siedziska
480mm, szerokosc krzesla 430mm, glebokosc siedziska
S30mm, szerokosc siedziska 480mm, siedzisko na plycie.
Drewno kolor np. kasztan, material np. szeni1 w kolorze
bezowym.
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6.

Krzesla komputerowe

wyprofilowane siedzisko i oparcie, regulacja wysokosci
siedziska i nachylenia oparcia oraz odleglosci siedziska od
oparcia, w kolorze brazowym.

2

5

7.

Fotel obrotowy
gabinetowy

8.

Taborety:

l

w kolorze brazowym z regulacja wysokosci siedziska za
pomoca podnosnika pneumatycznego oraz mechanizm ruchowy
Tilt, ze stabilna metalowa odstawa jezdna pokryta nakladkami z
plastiku i z samohamownymi kolkami, szerokosc siedziska
520mm, glebokosc 515mm.
Siedzisko Siedzisko prostokatne, o zaokraglonych
brzegach, kolor kremowy Skladane na plasko
Material:
Wodoodporna plyta pilsniowa, Farba poliuretanowa w kolorze
kremowym
prostokatny otwór w siedzeniu do zawIeszenia stolka,
dopasowany wielkoscia do wsuniecia dloni.
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Rama nóg! Talerz do mocowania: stal, Barwiona szpachla
epoksydowo/poliestrowa w proszku
Stopa: tworzywo polipropylenowe
Rozmiary po zlozeniu
Szerokosc: 41 cm
Glebokosc: 38 cm
Wysokosc siedziska: 46 cm
Czesc II

-

sofy i fotele

Lp.
1.

Przedmiot zamówienia
Sofa duza rozkladana

2.

Sofa mniejsza rozkladana

3.

Fotele do kanapy wiekszej

Opis przedmiotu zamówienia
dl. 185cm, glebokosc siedziska 55cm, wysokosc od podlogi
98cm, w tym wysokosc od podlogi"do siedziska 40cm i
wysokosc oparcia 58cm w kolorze brazowo-bezowym
dl. l85cm, glebokosc siedziska 55cm, wysokosc od podlogi
98cm, w tym wysokosc od podlogi do siedziska 40cm i
wysokosc oparcia 58cm w kolorze brazowo-bezowym
w kolorze brazowo- bezowym, material szenil

Ilosc
1

1

2

Czesc III - meble
Lp.
1.

Przedmiot zamówienia
Stól degustacyjny
skladany

2.

Meble kuchenne

3.

Stolik pojedynczy z
regulowana wysokoscia ó
ergonomicznym ksztalcie

4.

Szafki na przybory
z koszem

Opis przedmiotu zamówienia
Stól degustacyjny skladany 1800x800
KOLOR :dab kanadyjski
BLAT :prostokatny, wielowarstwowy, zaokraglone brzegi
Plyta wiórowa okleinowana grubosci 40mm
STELAZ i NOGI lekkie, standardowa wys.74, wykonany z
profilu aluminiowego anodowanego
szafki stojace i wiszace;
kolor - olcha

Ilosc
2

Blaty ;plyta wielowarstwowa okleinowana ,kolor brzoza
obrzeze z pcv grubosci 2mm
Stelaz w ksztalcie litery z, wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo srebrno szary matowy
Szerokosc: 44 cm
Glebokosc: 54 cm
Wysokosc Stojak: stal, Barwiona szpachla
epoksydowo/poliestrowa w proszku
Mocowanie narozne: ocynk

4

1kpl

3
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5.

Stól do krojenia

6.

Regal z koszami
-regal otwarty, 4 pólki

Kosz:
Rama! Kosz druciany: stal, Barwiona szpachla
epoksydowo/poliestrowa w proszku: 70 cm
Skladany,
Blat! Blat dodatkowy: Plyta wiórowa, okleina bukowa, okleina
bukowa, lakier podbarwiony
Szyna srodkowa: lity buk
Rama spodnia! Noga: lity buk, lakier podbarwiony
Dlugosc: 90 cm
Szerokosc: 62 cm
Maksymalna szerokosc: 124 cm
Wysokosc: 72 cm
Szerokosc: 67 cm
.
Glebokosc: 24 cm
Wysokosc: 194 cm
Obciazenie pólki: 10 kg
Czesci glówne: Plyta wiórowa, tworzywo ABS. Plyta
pilsniowa. Nadrukowana i wytloczona farba akrylowa,
Bezbarwny lakier akrylowy
Wypelnienie: papter
Cokól frontowy: Plyta wiórowa, lakier deseniowy ze wzorem,
Bezbarwny lakier akrylowy
Panel tylny: Plyta pilsniowa, Farba akrylowa

l

l

Kosze

Pleciony; rattan, uchwyt lita sosna Dlugosc: 35 cm
Szerokosc: 32 cm
Wysokosc: 32 cm

3

Mini komody

Czesci glówne: sklejka brzozowa, lakier bezbarwny
Dwie szufladki z oprawa na etykiety
Oprawka etykiety/ Nity: stal, powloka niklowa

3

Dlugosc: 34 cm
Szerokosc: 27 cm
Wysokosc: 17 cm
7.

(800x800) 7 stolów z plyty melaminowej i obrzezem z PCV o
wymiarach 800x800 na stelazu skrecanym o srednicy 32mm
(360x450x820 wykonane z melaminowej plyty wiórowej o
gr. l8mm o wymiarach (SxGxW) 360x450x820mm, z
zamontowanymi na stale prowadnicami umozliwiajacymi
wsuniecie pojemników plastikowych. W jednym regale
powinny zmiescic sie 4 pojemniki o wymiarach
3l2x427x150mm

7

8.

Stoly szkolne z plyty
melamInowej
Szafki pojedyncze

9.

drewniane wieszaki

7

10.

Szafa odziezowa

11.
12.

Szafa aktowa
Szafa ze schowkami

13.
14.

Szafa niska z szufladami
Stól rozkladany

15.

Male biurko
komputerowe

7 drewnianych wieszaków na reczniki o dlugosci 45cm. z
czterema podwójnymi metalowymi haczykamI.
(800x600x1960) na ubrania wiszace na wieszakach, z pólka
na buty (buk)
waska z pólkami zamykana na klucz( 400x420x 1960) (buk)
(10 schowków zamykanych na klucz) 800x420x1960mm,
(wymiar schowka-370x420x360mm (buk)
Szafa niska z szufladami(800x420x1238) (buk)
drewniany w kolorze np kasztan o lekko zaokraglonych
rogach; wys. 78cm, szer. 85cm, dl. 140-220
8l0x760x6l0 (kolor:buk)

7
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l
l
l
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16.

Zabudowa
zlewozmywaków

1. szafki na wymiar we wnece o szerokosci 52cm i
zabudowaniu naroznika szafka o wysokosci 85 cm i szer.
50cm z drzwiami otwieranymi na lewo i blatem oraz
prostopadla szafka o wys 85cm i glebokosci 30cm, szer 40cm
z drzwiami otwieranymi na lewo I w srodku z 2 pólkami,
szafka nad zlewem na ociekacz o szer. 40cm, glebokosci
30cm, wys. 40cm

3

2. szafka kuchenna szerokosc 80cm, wys. 85cm, gl. 60cm,
3. szafki kuchenne: szafka pod zlewozmywak(SxWxG)
600x850x600, drzwi jedne prawe, jedne lewe
szafka z jedna szuflada 400x850x600" drzwi prawe
szafka z szufladami -400x850x600 w tym trzy szuflady male i
jedna wieksza.
Zakonczenie pólokragla szafka ( wszystko kolor buk)
o dlugosci 3l8cm, wysokosc regalów l50cm, wysokosc od
podlogi do siedziska 35cm, szerokosc okienka 24cm kolorze
buk z zielonymi obrzezami
szer. l40cm, wys.75cm, gl.65cm Gablon locarno)

3

Stolik mobilny

(kontenerek) mobilny z szufladami na drukarke o
wym.wys.66cm, szer. 50cm i i gl. 45cm.Gablon locarno).

l

20.

Komoda

dl l40cm, wysokosc l20cm, gl 40cm Gablon locarno)

l

21.

Szafa na wymiar

(1550x600x240) zabudowa szafy'wnekowej szer. 155cm,
wys.240cm, polowa z pólkami na akta, polowa na szafe
odziezowa- odziez wisaca, pólka na buty, pawlacz na
wysokosci 200cm Gablon locarno)

1

22.

okragly stolik

o srednicy 60cm i wys 58cm Gablon locarno)

1

23.

dwie pólki

o dl. 40cm i gl. 25cm Gablon locarno)

2

24.

Szafka na klucze

Drewniane, w kolorze: buk; o wymiarach 550x750mm

1

25.

Szafka na klucze

drewniane w kolorze: buk, o wymIarach: 400x600mm

l

26.

Szafy wnekowe do
zabudowy

2400x2400x600 polowa z pólkami na
odziez lezace, polowa na szafe odziezowa wiszaca na
wieszaku, góra- pawlacz, jedna czesc szafy dwudrzwIOwej
ma szerokosc l20cm, w srodku 2x po 4 pólki o szer.
60cm, czesc na odziez wiszaca 60cm, 2 pólki powyzej, po
l20cm szerokosci, pawlacz na wysokosci l80cm.Kazda
szafa o szer. 240cm ma 4 drzwi po dwa lewe i dwa prawe,
lacznie16 prawych i 16 lewych drzwi, wszystkie drzwi
zamykane na klucz ,kolor buk lub olcha
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17.

Regaly szatniowe na
sciane

18.

Biurko

19.

1
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