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  Opis  przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i innych elementów wyposażenia, zwanych dalej meblami (w tym: ich wykonanie, transport, montaż i 

ustawienie) do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej przy ul. Kościuszki 10, szczegółowo opisanych poniżej.  

 

2. Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące mebli: 

a) Cały oferowany asortyment ma być kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2021 lub 2020), nieuszkodzony, niebędący uprzednio przedmiotem 

ekspozycji i wystaw. 

b) Meble dostarczone pod wskazany adres powinny być kompletne, w całości, gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych 

zakupów inwestycyjnych, powinny spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dopuszczone do 

obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej (w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi). 

c) Kolory zamawianego asortymentu: 

- meble z płyty wiórowej melaminowanej przeznaczone na wyposażenie pomieszczenia gospodarczego na I piętrze (korpus, front, plecy) powinny być w 

kolorze białym: np. biel krystaliczna albo biały platynowy, albo biały brylant (do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji) 

- meble drewniane dziecięce (do czytelni dziecięcej na parterze) powinny być w odcieniach kolorów podanych przy konkretnym asortymencie; 

- kolor płyty wiórowej melaminowanej podany jako jasny drewnopodobny to np. kolor: wiąz baron, brzoza lund, brzoza mazurska, klon naturalny, klon 

biały, klon królewski, dąb mleczny (milky oak), white coastland oak. 

- w pozostałych przypadkach kolor został podany przy konkretnym asortymencie lub zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji 

d) Zamawiane meble powinny być dostarczone bezpośrednio pod wskazany w SWZ adres tj.: Centrum Społeczno-Kulturalne w Białej ul. Kościuszki 10 

48-210 Biała. Budynek wyposażony jest w windę.  

e) Zamawiający dopuszcza zmiany w rozmiarach w zakresach wskazanych przy danym asortymencie oraz wynikające z poprawek po dokładnych 

obmiarach (patrz: pkt g). Brak wskazanego zakresu wymiarów oznacza brak możliwości zmiany w rozmiarach.    

f) Zamawiający dopuszcza równoważne: 

- technologie pokrywania metalowych części mebli; 

- techniki montowania tylnej ściany regałów i szaf; 

- kolory metalowych części (np. uchwytów, nóg, stelaży) 

- modele oparcia krzeseł; 

- kształty siedziska taboretu. 

co jest wskazane przy konkretnym asortymencie. 

Brak wskazania alternatywy w opisie danego asortymentu oznacza brak możliwości zmiany. 

g) Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary zamawianych mebli w stosunku do ścian, 

przy których będą ustawiane lub montowane, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby. 
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3. Zamówienie obejmuje transport i rozładunek (na koszt i ryzyko) Wykonawcy. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać ustawienia mebli, montażu oraz złożenia wszystkich elementów pod adresem CSK w pomieszczeniach, do których 

przeznaczony jest każdy element. Datą odbioru będzie przekazanie kompletnie złożonych mebli i ustawionych zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Przy czym: 

a) Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia dostawy. 

b) Montaż, złożenie i ustawienie zamówionych elementów winny nastąpić maksymalnie w ciągu 10 następujących po sobie dni roboczych. 

c) Ze względu na funkcjonującą w budynku CSK w Białej bibliotekę, dopuszcza się etapowy montaż mebli przeznaczonych do tej części, wg terminów 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

5. W przypadku, gdy dostarczone meble lub jego elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas transportu bądź montażu, zostaną przez 

Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 

 

6. Meble i pozostałe wyposażenie powinny posiadać instrukcje montażu, obsługi i konserwacji w języku polskim, które powinny być dołączone do protokołu 

odbioru. 

 

7. Dokumenty dotyczące gwarancji jakości powinny być dołączone do protokołu odbioru. 

 

8. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. 

 

9. Szczegółowy zakres zamówienia i sposób realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy określony został poniżej.  

Zastosowane skróty: 

- szer.: szerokość 

- dł.: długość 

- gł.: głębokość 

- wys.: wysokość 

- gr.: grubość 

- śr.: średnica 

- wg: według 
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Lp. Nazwa produktu/towaru Ilość Pomieszczenie 

1. Lada biblioteczna z częściową nadstawką 1 Parter 

  Lada biblioteczna z 2 nadstawkami, wykonana z płyty w pierwszej klasie higieniczności E1 z krawędziami 

zaokleinowanymi obrzeżem  ABS gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Blat roboczy lady oraz blat i front nadstawki 

wykonane z płyty gr. 3,6-3,8 [cm], pozostałe elementy wykonane z płyty gr. 1,8[cm].  

Bryła podstawowa lady wykonana z dwóch elementów. Na każdym elemencie lady usytuowana 1 

nadstawka. Fronty nadstawek oddalone od frontu lady o 3,6-4 [cm]. Element blatu nadstawek połączony z 

jej frontem na ucios pod kątem 45 stopni. 

Po ustawieniu mebla, w każdym elemencie blatu bryły podstawowej powinna być wykonana metalowa 

przelotka na okablowanie. 

Blat lady oklejony laminatem HPL w kolorze płyty, z której wykonane są boki i front lady lub w kolorze  

bardzo zbliżonym. 

Blaty i fronty nadstawek lady z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze  orange/pomarańcz. 

Pozostałe elementy lady z płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru 

Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiary: 

- całkowity (lada+nadstawka): 320 (szer.) x 70/77,6 x75/98 (wys.) [cm] 

- elementy lady: 160 (szer.) x 70 (gł.) x75 (wys.) [cm] /każdy 

- główne wymiary nadstawki: 45 (szer.) x 98 (wys.) [cm]/każda 

 

Rysunek poglądowy: 
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2. Regał na płyty CD i DVD 3 Parter 

 Regał na płyty CD i DVD (montowany do ściany), wykonany  z płyty wiórowej melaminowanej w 

pierwszej klasie higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2 [cm] w kolorze 

płyty. Wieniec górny, dolny oraz boki z płyty gr. 2,5 – 2,8  [cm], półki i plecy z płyty gr. 1,8 [cm]. 

Pod wieńcem dolnym cokół metalowy o wys.4-6 [cm] malowany proszkowo  z zamontowanym systemem 

regulacji wysokości od środka. Tylna ściana mocowana do korpusu złączkami metalowymi typu 

mimośrody lub równoważnymi. 

Regał dzielony na szerokości na trzy równe komory. W każdej komorze 9 półek tworzących 10 przestrzeni 

na płyty.Płyta melaminowana w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji. 

Wymiary: 65 (szer.) x18 (gł.) x251 (wys.) [cm] 

Rysunek poglądowy: 
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3. Dostawka do biurka  1 Parter 

 Dwustronna dostawka do biurka (lady opisanej w poz. 1) wsparta na 2 kontenerach, wykonana z płyty w 

pierwszej klasie higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2 [cm] w kolorze 

płyty. Blat dostawki z płyty gr. 3,6 – 3,8 [cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm]. 

Kontenery 4-szufladowe, w tym jedna szuflada jako piórnik. Kontenery zamykane na zamki centralne, 

uchwyty metalowe w kolorze alu/srebrnym, dwupunktowe z rozstawem 9,8/12,8[cm]. Kontenery 

odwrócone w stosunku do siebie o 90
o
. Ponadto w każdym z kontenerów górna szuflada wyposażona na 

całej swej powierzchni w skrzynki wykonane z pleksi, przeznaczone na karty biblioteczne. Szuflady 

wyposażone w metalowe prowadnice podszufladkowe z pełnym wysuwem, samodomykające z cichym 

domykiem o ładowności minimum 30kg. 

Pod wieńcem dolnym cokół metalowy wysokości 4-6 [cm] malowany proszkowo z systemem regulacji 

wysokości od środka. Tylna ściana mocowana do korpusu złączkami metalowymi typu mimośrody lub 

równoważnymi. 

Blat dostawki oklejony laminatem HPL w kolorze identycznym jak laminat HPL na blacie lady. 

Dostawka wykonana z płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym (tym samym jak lada)  

wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

Wymiar: 85 (dł.) x 60 (szer.) x 75 (wys.) [cm] 

 

Rysunek poglądowy kontenera:                                   Zdjęcie poglądowe 1 skrzynki na karty biblioteczne: 
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4. Krzesło obrotowe 2 Parter 

 Krzesło-fotel obrotowy, tapicerowany dzianiną dystansową typu mesh. Wyprofilowane oparcie w części 

lędźwiowej, miękkie podłokietniki i zagłówek, zagłówek powinien być elastyczny. Podłokietniki i 

zagłówek również tapicerowane tkaniną typu mesh. Podstawa jezdna pięcioramienna, z metalu 

chromowanego.  Kółka (5szt.) z poliuretanu. Płynna regulacja amortyzatorem gazowym. 

 

Wymiary: 

- wys. mebla: 126 [cm], 

- szer. siedziska: 58 [cm], 

- gł. siedziska: 47 [cm], 

- wys. siedziska: 54-44[cm], 

- obciążenie maksymalne: 130 kg 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 
 

  

5. Szafa aktowa 1 Parter 

 Szafa aktowa jednodrzwiowa, wąska, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie 

higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2[cm]. Wieniec górny i dolny z 

płyty gr. 2,5–2,8 [cm], plecy z płyty HDF  o gr. min. 0,3[cm] w kolorze białym. Pozostałe elementy szafy z 

płyty o gr.1,8 [cm]. Pod dolnym wieńcem  cokół metalowy o wys. 4-6[cm] malowany proszkowo z 
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zamontowanym systemem regulacji wysokości od środka. Cokół zlicowany z korpusem. 

Płyta stanowiąca plecy wpuszczana we wręgi (rowki) wykonane w bokach szafy, mocowana do korpusu  

złączami metalowymi typu mimośrody lub równoważnymi. 

Drzwi nakładane na boki, zamykane zamkiem patentowym, dołączone 2 klucze stalowe. 

Uchwyt metalowy z rozstawem 9,8/12,8[cm] w kolorze srebrnym/alu. 

Wewnątrz szafy 5 półek z systemem antywypadowym, odległość między półkami 32,5[cm]. Szafa 

wyposażona w zawiasy samodomykające z systemem cichego domyku.   

Płyta melaminowana w jasnym kolorze drewnopodobnym do wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

Wymiary: 40 (szer.) x38 (gł.) x184 (wys.) [cm] 

Rysunek poglądowy: 

 
6. Szafka aktowa wisząca 1 Parter 

 Szafka aktowa wisząca, montowana do ściany na listwie montażowej. Wykonana z płyty wiórowej 

melaminowanej w pierwszej klasie higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 

0,2[cm]. Wieniec górny z płyty gr. 2,5 – 2,8[cm], plecy  z płyty HDF białej o gr. min. 0,32[cm], pozostałe 

elementy szafki o gr. 1,8 [cm], drzwi nakładane na boki z zamkiem patentowym z kompletem 2 kluczy 

stalowych. Tylna ściana mocowana do korpusu  złączami metalowymi typu mimośrody lub równoważnymi. 

Wewnątrz szafki 1 półka z 3-stopniową regulacją oraz wyposażona w system antywypadowy. 

Uchwyt metalowy z rozstawem 9,8-12,8[cm], w kolorze srebrnym. 

Szafka wyposażona w zawiasy samodomykające z systemem cichego domyku. 

Płyta melaminowana w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiary: 80 (szer.) x 38(gł.) x73(wys.) [cm] 
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Rysunek poglądowy: 

 

 
7. Wózek na książki 1 Parter 

 Wózek na książki. Konstrukcja stalowa, spawana i malowana proszkowo. 

Kółka o średnicy 10 [cm], 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne, jedno kółko z hamulcem totalnym. 

Wózek wyposażony w 3 półki rozmieszczone w odstępie 29[cm], ustawione pod kątem 5 stopni. Nośność 

wózka 130 kg. Kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiary: 80 (szer.) x33 (gł.) x90 (wys.) [cm] 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

  

8. Listwa odbojowa PCV 1 Parter 

 Wykonana z PCV, o bardzo dużej twardości i oporności na pęknięcia,  faktura powierzchni odporna na 

zabrudzenia i łatwa w czyszczeniu.Listwy mocowane do ściany na odpowiedniej wysokości na taśmę 

samoprzylepną. Kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

Wymiary: 
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- gr.: 0,2 [cm],   

- wys.: 30 [cm]. 

- dł.: 320 [cm] 

9. Szafa aktowo - ubraniowa z drzwiami przesuwnymi 1 Parter 

 Szafa aktowo – ubraniowa, 4-drzwiowa.   

Drzwi przesuwne na aluminiowych prowadnicach, zamykane na zamki patentowe, z kompletem 2 

stalowych kluczy każdy. Aluminiowe wzmocnienia drzwi służące jako uchwyty. 

Wewnątrz szafa podzielona jest pionowymi przegrodami na 4 komory: 

- pierwsza przegroda z lewej posiadać powinna dolną i górną półkę stałą w odległości 30[cm] od każdego 

wieńca; w tej przegrodzie pod górną półką zamontowany metalowy drążek na ubrania na wysokości 

160[cm]. 

- pozostałe trzy komory: każda z komór podzielona dodatkowo również przegrodą pionową na pół, ale nie 

na całej wysokości (tylko od dołu szafy do górnej półki, która będzie mocowana na stałe); również 

pierwsza półka od dołu mocowana na stałe, pozostałe półki z możliwością regulacji wysokości i systemem 

antywypadowym; 

Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej gr. 1,8[cm] w pierwszej klasie higieniczności E1 z 

krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Tylna ściana mocowana do 

korpusu  złączami metalowymi typu mimośrody lub równoważnymi. Cokół szafy metalowy wys.4-6 cm, 

malowany proszkowo z system regulacji wysokości od środka 

Płyta melaminowana w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji.  

Wymiary całkowite: 384(szer.) x 45 (gł.) x266 (wys.) [cm] 

Rysunek poglądowy: 
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10. Stolik 3 Parter 

 Stolik na 4 nogach. 

Blat stolika wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr. 1,8[cm] w pierwszej klasie higieniczności E1 z 

krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2[cm] w kolorze płyty.  

Płyta melaminowana w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

Stelaż w postaci 4 nóg metalowych o przekroju 6 x 2[cm], dwie nogi połączone ramą o przekroju 5x2 [cm], 

dwie pary nóg dodatkowo połączone belką metalową. Kolor stelaża: alu. 

Nogi zakończone stopkami regulowanymi. 

 

Wymiary: 100 (szer.) x 60 (gł.) x 75(wys.) [cm] 

  

11. Krzesło 3 Parter 

 Krzesło tapicerowane z płozami.Siedzisko i oparcie tapicerowane z weluru (kolor do wyboru przez 

Zamawiającego na etapie realizacji w 1 grupie cenowej).Nogi – płozy metalowe chromowane z 

zabezpieczeniami przed uszkodzeniem podłóg. Maksymalne obciążenie 120kg 

 

Wymiary: 

- wys. krzesła: 97-102[cm], 

- szer. krzesła: 42 - 44 [cm], 

- gł. krzesła – 44-55 [cm], 

- wys. do siedziska: 45-46 [cm]. 

 

Zdjęcie poglądowe: 
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12. Zegar ścienny 2 Parter/I piętro 

 Zegar ścienny wykonany ze stali nierdzewnej matowanej o śr. 30 [cm]. Obramowanie w kolorze srebrnym. 

Tarcza biała z czarnymi elementami. Wbudowany termometr i higrometr (wilgotnościomierz) 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 
 

  

13. Stolik 1 Parter 

 Stolik na stelażu w postaci 4 wygiętych rur metalowych o przekroju fi 2[cm], w kolorze chromowanym. 

Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowej w klasie higieniczności E1 o gr. 2,5-2,8[cm], krawędź blatu 

zabezpieczona doklejką ABS gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. 

Płyta melaminowana w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiary: 

- wys.: 72[cm] 

- śr. blatu: 60[cm] 

 

Zdjęcie poglądowe: 
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14. Fotel 4 Parter/I piętro 

 Fotel z siedziskiem kubełkowym. Tapicerowany – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

realizacji w 1 grupie cenowej. Podstawa z 4 wygiętych rur metalowych chromowanych o przekroju fi 

2[cm]. Stopki z wkładką teflonową. 

 

Wymiary:  67 (szer.) x 60 (gł.) x 86(wys.) [cm]   

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

  

15. Stolik pod drukarkę 1 Parter 

 Stolik pod drukarkę wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 1,8-2,0[cm].  Otwarty z 3 stron z 6 

otwartymi schowkami, jedna półka na dole z możliwością dowolnej regulacji. Nośność 60kg. Stolik na 4 

kółkach, wyposażony w 2 hamulce. Płyta melaminowana w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru 

Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiary: 60 (szer.) x 40 (gł.) x75 (wys) [cm]. 

 

Zdjęcie poglądowe: 
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16. Nakładki na boki regałów  1 Parter 

 Nakładki na boki regałów i boki obudowanych słupów (poz.40) wykonane z płyty wiórowej 

melaminowanej w pierwszej klasie higieniczności E1 o grubości 1,8 [cm] z krawędziami zaokleinowanymi 

obrzeżem ABS gr.0,2[cm] w kolorze dopasowanym do płyty.  

Nakładki mocowane w sposób niewidoczny na zewnątrz, w odległości 4-6[cm] od każdej krawędzi boku 

lub obudowy słupów.  

Płyta w odcieniu jasnego popielu z aplikacją sprawiającą wrażenie „przetarć” – np. enigma, bellato szary.  

 

Wymiary: 

- 42 (szer.) x 264 (wys.) [cm] - 20szt. 

- 51 (szer.) x 264 (wys.) [cm] - 4szt. 

  

17. Regał na czasopisma 1 Parter 

 Regał na czasopisma, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie higieniczności E1 z 

krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2[cm] z kolorze płyty również od dołu. Wieniec górny 

i dolny z płyty gr. 2,5 – 2,8[cm], pozostałe elementy  z płyty gr. 1,8[cm]. Cokół metalowy o wys. 4-6 [cm] 

malowany proszkowo z zamontowanym systemem regulacji wysokości od środka. Tylna ściana mocowana 

do korpusu  złączami metalowymi typu mimośrody lub równoważnymi. 

Regał podzielony pionową przegrodą na dwie części. W każdej części 6 półek skośnych uchylnych 

tworzących 7 przestrzeni na prasę. Pod półkami uchylnymi usytuowane półki stałe. Każda półka skośna (na 

dolnej krawędzi) z listewką zabezpieczającą czasopisma przed zsunięciem. 

Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 
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Wymiary: 80 (szer.) x 38 (gł.) x272 (wys.) [cm] 

 

Rysunek poglądowy: 

 
18. Regał na książki jednostronny 5 Parter 

 Regał na książki, mocowany do ściany. 

Wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie higieniczności E1 z krawędziami 

zaokleinowanymi obrzeżem ABS  gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec górny i dolny z płyty gr. 2,5-2,8 

[cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm], cokół metalowy o wys. 4-6 [cm] malowany proszkowo z 

zamontowanym systemem regulacji wysokości od środka. Tylna ściana mocowana do korpusu  złączami 

metalowymi typu mimośrody lub równoważnymi. 

 

Regał z 7 półkami  tworzącymi 8 przestrzeni na książki. Półki na podpórkach zapobiegających ich 

wysuwaniu z możliwością regulacji o 3[cm] powyżej i 3[cm] poniżej (oprócz półek konstrukcyjnych). 

Ostatnia górna przestrzeń zamykana dwoma drzwiami z uchwytami metalowymi w kolorze srebrnym/alu, z 

rozstawem 9,8/12,8[cm]. Dzrwi szafki wyposażone w zawiasy samodomykające z systemem cichego 

domyku.  

Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiar: 74 (szer.) x 25 (gł.) x 272(wys.) [cm] 
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Rysunek poglądowy: 

 
19. Regał na książki jednostronny 4 Parter 

 Regał na książki, mocowany do ściany. 

Wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie higieniczności E1 z krawędziami 

zaokleinowanymi obrzeżem ABS  gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec górny i dolny z płyty gr. 2,5-2,8 

[cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm], cokół metalowy o wys. 4-6 [cm] malowany proszkowo z 

zamontowanym systemem regulacji wysokości od środka. Tylna ściana mocowana do korpusu  złączami 

metalowymi typu mimośrody lub równoważnymi. 

Regał z 7 półkami  tworzącymi 8 przestrzeni na książki. Półki na podpórkach zapobiegających ich 

wysuwaniu z możliwością regulacji o 3[cm] powyżej i 3[cm] poniżej (oprócz półek konstrukcyjnych). 

Ostatnia górna przestrzeń zamykana dwoma drzwiami z uchwytami metalowymi w kolorze srebrnym/alu, z 

rozstawem 9,8/12,8[cm]. Drzwi szafki wyposażone w zawiasy samodomykające z systemem cichego 

domyku.  

Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiar: 67 (szer.) x 25 (gł.) x 272 [cm] 

  

20. Regał na książki dwustronny 15 Parter 

 Regał na książki dwustronny, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie 

higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS  gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec 

górny i dolny z płyty gr. 2,5-2,8 [cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm].  
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Regał z 7 półkami tworzącymi 8 przestrzeni na książki z każdej strony. Półki na podpórkach 

zapobiegających ich wysuwaniu, z możliwością regulacji o 3[cm] powyżej i 3[cm] poniżej. 

Plecy regału dzielą go na dwie strony. W dolnej części regału (od wieńca dolnego do poziomu 15 [cm] nad 

czwartą półką) plecy wykonane w postaci jednorodnej formatki mocowanej do korpusu i czwartej półki. 

Natomiast w górnej części regału - zamiast pleców jednorodnych - na poziomie regulacji 3 półek 

mocowane na stałe do boków 3 listwy wysokości 15 [cm]. Pod wieńcem górnym mocowana listwa wys. 

5[cm]. Plecy w dolnej części i czwarta półka stała mocowane do korpusu przy pomocy metalowych złączy 

mimośrodowych lub równoważnych 

Cokół metalowy, malowany proszkowo o wys. 4-6 [cm], z zamontowanym systemem regulacji wysokości 

od środka.  

Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Grupy regałów stojące obok siebie w jednym rzędzie powinny być połączone razem. 

 

Wymiary: 70 (szer.) x 50 (gł.) x 272(wys.) [cm] 

 

Rysunek poglądowy: 

                                            
21. Regał na książki dwustronny 3 Parter 

 Regał na książki dwustronny, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie   
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higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS  gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec 

górny i dolny z płyty gr. 2,5-2,8 [cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm].  

Regał z 7 półkami tworzącymi 8 przestrzeni na książki z każdej strony. Półki na podpórkach 

zapobiegających ich wysuwaniu, z możliwością regulacji o 3[cm] powyżej i 3[cm] poniżej. 

Plecy regału dzielą go na dwie strony. W dolnej części regału (od wieńca dolnego do poziomu 15 [cm] nad 

czwartą półką) plecy wykonane w postaci jednorodnej formatki mocowanej do korpusu i czwartej półki. 

Natomiast w górnej części regału - zamiast pleców jednorodnych - na poziomie regulacji 3 półek 

mocowane na stałe do boków 3 listwy wysokości 15 [cm]. Pod wieńcem górnym mocowana listwa wys. 

5[cm]. Plecy w dolnej części i czwarta półka stała mocowane do korpusu przy pomocy metalowych złączy 

mimośrodowych lub równoważnych 

Cokół metalowy, malowany proszkowo o wys. 4-6 [cm], z zamontowanym systemem regulacji wysokości 

od środka.  

Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Grupy regałów stojące obok siebie w jednym rzędzie powinny być połączone razem. 

 

Wymiar: 80 (szer.) x 59(gł.) x27(wys.) [cm] 

22. Regał na książki dwustronny 1 Parter 

 Regał na książki dwustronny, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie 

higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS  gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec 

górny i dolny z płyty gr. 2,5-2,8 [cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm].  

Regał z 7 półkami tworzącymi 8 przestrzeni na książki z każdej strony. Półki na podpórkach 

zapobiegających ich wysuwaniu, z możliwością regulacji o 3[cm] powyżej i 3[cm] poniżej. 

Plecy regału dzielą go na dwie strony. W dolnej części regału (od wieńca dolnego do poziomu 15 [cm] nad 

czwartą półką) plecy wykonane w postaci jednorodnej formatki mocowanej do korpusu i czwartej półki. 

Natomiast w górnej części regału - zamiast pleców jednorodnych - na poziomie regulacji 3 półek 

mocowane na stałe do boków 3 listwy wysokości 15 [cm]. Pod wieńcem górnym mocowana listwa wys. 

5[cm]. Plecy w dolnej części i czwarta półka stała mocowane do korpusu przy pomocy metalowych złączy 

mimośrodowych lub równoważnych 

Cokół metalowy, malowany proszkowo o wys. 4-6 [cm], z zamontowanym systemem regulacji wysokości 

od środka.  
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Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiar: 58 (szer.) x 59 (gł.) x 272 (wys.) [cm] 

23. Regał na książki dwustronny 15 Parter 

 Regał na książki dwustronny, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie 

higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS  gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec 

górny i dolny z płyty gr. 2,5-2,8 [cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm].  

Regał z 7 półkami tworzącymi 8 przestrzeni na książki z każdej strony. Półki na podpórkach 

zapobiegających ich wysuwaniu, z możliwością regulacji o 3[cm] powyżej i 3[cm] poniżej. 

Plecy regału dzielą go na dwie strony. W dolnej części regału (od wieńca dolnego do poziomu 15 [cm] nad 

czwartą półką) plecy wykonane w postaci jednorodnej formatki mocowanej do korpusu i czwartej półki. 

Natomiast w górnej części regału - zamiast pleców jednorodnych - na poziomie regulacji 3 półek 

mocowane na stałe do boków 3 listwy wysokości 15 [cm]. Pod wieńcem górnym mocowana listwa wys. 

5[cm]. Plecy w dolnej części i czwarta półka stała mocowane do korpusu przy pomocy metalowych złączy 

mimośrodowych lub równoważnych. 

Cokół metalowy, malowany proszkowo o wys. 4-6 [cm], z zamontowanym systemem regulacji wysokości 

od środka.  

Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Grupy regałów stojące obok siebie w jednym rzędzie powinny być połączone razem. 

 

Wymiary: 75 (szer.) x 50(gł.) x 272 (wys.) [cm] 

  

24. Regał na książki dwustronny 1 Parter 

 Regał na książki dwustronny, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie 

higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS  gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec 

górny i dolny z płyty gr. 2,5-2,8 [cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm].  

Regał z 7 półkami tworzącymi 8 przestrzeni na książki z każdej strony. Półki na podpórkach 

zapobiegających ich wysuwaniu, z możliwością regulacji o 3[cm] powyżej i 3[cm] poniżej. 

Plecy regału dzielą go na dwie strony. W dolnej części regału (od wieńca dolnego do poziomu 15 [cm] nad 

czwartą półką) plecy wykonane w postaci jednorodnej formatki mocowanej do korpusu i czwartej półki. 
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Natomiast w górnej części regału - zamiast pleców jednorodnych - na poziomie regulacji 3 półek 

mocowane na stałe do boków 3 listwy wysokości 15 [cm]. Pod wieńcem górnym mocowana listwa wys. 

5[cm]. Plecy w dolnej części i czwarta półka stała mocowane do korpusu przy pomocy metalowych złączy 

mimośrodowych lub równoważnych 

Cokół metalowy, malowany proszkowo o wys. 4-6 [cm], z zamontowanym systemem regulacji wysokości 

od środka.  

Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Wymiar: 85 (szer.) x 59(gł.) x 272(wys.)  [cm] 

25. Regał na książki dwustronny 3 Parter 

 Regał na książki dwustronny, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie 

higieniczności E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS  gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec 

górny i dolny z płyty gr. 2,5-2,8 [cm], pozostałe elementy z płyty gr. 1,8[cm].  

Regał z 7 półkami tworzącymi 8 przestrzeni na książki z każdej strony. Półki na podpórkach 

zapobiegających ich wysuwaniu, z możliwością regulacji o 3[cm] powyżej i 3[cm] poniżej. 

Plecy regału dzielą go na dwie strony. W dolnej części regału (od wieńca dolnego do poziomu 15 [cm] nad 

czwartą półką) plecy wykonane w postaci jednorodnej formatki mocowanej do korpusu i czwartej półki. 

Natomiast w górnej części regału - zamiast pleców jednorodnych - na poziomie regulacji 3 półek 

mocowane na stałe do boków 3 listwy wysokości 15 [cm]. Pod wieńcem górnym mocowana listwa wys. 

5[cm]. Plecy w dolnej części i czwarta półka stała mocowane do korpusu przy pomocy metalowych złączy 

mimośrodowych lub równoważnych 

Cokół metalowy, malowany proszkowo o wys. 4-6 [cm], z zamontowanym systemem regulacji wysokości 

od środka.  

Boki z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. Pozostałe elementy  wykonane z 

płyty melaminowanej w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji. 

 

Grupy regałów stojące obok siebie w jednym rzędzie powinny być połączone razem. 

 

Wymiary: 78(szer.) x 59 (gł.) x 272(wys.) [cm] 

  

26. Ekspozytor ścienny 1 Parter 

 Ekspozytor na ulotki, montowany do ściany, z przezroczystej plexi oraz aluminium. Produkt przeznaczony   
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jest na ulotki i foldery. Zawiera 3 kaskadowe kieszenie (w rzędach poziomych), z możliwością oddzielenia 

dzięki rozdzielnikom. Ekspozytor zawiera 10 rozdzielników. 

 

Wymiary: 76 (szer.) x 52 (wys.) [cm] 

27. Gablota ogłoszeniowa 1 Parter 

 Gablota ogłoszeniowa zamykana, montowana do ściany. Wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego 

(przezierne). Rama aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym. Wewnątrz gabloty tablica magnetyczna. 

Drzwi uchylne zamykane na zamek patentowy. Możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie. Tablica z 

zestawem 20 kolorowych magnesów fi 0,3[cm]. 

 

Wymiary: 

- 160 x 115 [cm] 

- gr.: całkowita 6 [cm], przestrzeń użytkowa 4[cm] 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

  

28. Regał mobilny na prospekty 1 Parter 

 Regał - stojak mobilny na prospekty. Wykonany z polistyrenu w kolorze szarym. Wewnątrz 5 półek z 

okrawędziowaniem 4[cm], pozwalającym na zwiększenie pojemności. 

Regulacja ustawienia półek pod kątem 0 do 75 stopni. 

Wyposażony w 4 kółka ruchome, na 4 lekko obracających się rolkach kulkowych. 

 

Wymiary: 86 (szer.) x 38 (gł.) x 168 (wys.) [cm]. 
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Zdjęcie poglądowe: 

 
29. Garderoba otwarta 1 Parter 

 Garderoba otwarta wykonana z płyty wiórowej melaminowej gr. 1,8[cm] w pierwszej klasie higieniczności 

E1 z krawędziami wykończonymi nakładaną listwą aluminiową „[„ . 

Na jej całej szerokości zamontowane na dwóch poziomach (dla dorosłych i dla dzieci) 2-poziomowe 

metalowe wieszaki na garderobę. 

Montowana do ściany. 

Ilość 2-poziomowych wieszaków: co najmniej 24 (łącznie). 

Kolory garderoby: 2 części z płyty w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na 

etapie realizacji (na szerokości 80cm) i 1 część z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze 

orange/pomarańcz (na szer. 40cm, w środku garderoby) 

 

Wymiar: 200 (szer.) x 190 (wys.) [cm] 

  

30. Stojak na parasole 2 Parter 

 Stojak na parasole wykonany z metalu oraz pomalowany farbą proszkową w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie realizacji. 

Wyposażony w wyjmowany, plastikowy pojemnik, który zapobiega wypływaniu wody. 

 

Wymiary: 15 (dł.) x 15 (szer.) x 60(wys.) [cm] 
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Zdjęcie poglądowe: 

 
31. Żaluzja pionowa - komplet 1 Parter, Ip. , IIp. 

 Komplet żaluzji pionowych: 

– montowane do ściany lub do sufitu, na aluminiowych szynach; 

- lamele szerokości 12,7[cm], obrót o 180 stopni wokół własnej osi; 

- zsuwanie żaluzji w jedną stronę, 

- tkanina niepalna, kolor materiału do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji, w tym: mocno 

zacieniające (z przeznaczeniem na I piętro); średnio przepuszczające światło (z przeznaczeniem na parter i 

II piętro). 

 

Komplet składa się z żaluzji o wymiarach : 

 parter: czytelnia dla dorosłych (boczne pomieszczenie)–wymiary:150(szer.)x 140(wys.) [cm] -1szt. 

 parter: czytelnia dziecięca - wymiary:  160 (szer.) x 230(wys.) [cm] -1szt. 

 I piętro, główna sala - wymiary:  170(szer.) x 164(wys.) – 5 szt., 

 I piętro, pomieszczenie przy scenie - wymiary:  130(szer.) x 120(wys.)- 1szt. 

 I piętro, zasłonięcie pom. przy scenie - wymiary: 140 (szer.) x 278(wys.) -1szt. 

 I piętro, scena - wymiary:  140 (szer.) x 145 (wys.) – 1szt. 

 II piętro, pomieszczenie biurowe Wymiary:  170 (szer.) x 230(wys.) [cm] – 3szt. 

  

32. Regał na książki dla dzieci  2 Parter, czytelnia dziecięca 

 Regał na książki dla dzieci, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie higieniczności 

E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec górny i dolny z 

płyty gr. 2,5 – 2,8 [cm], pozostałe elementy  z płyty gr. 1,8 [cm]. Cokół  metalowy o wys.4-6 [cm] 
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malowany proszkowo z zamontowanym systemem regulacji wysokości od środka.  

Regał z 3 półkami tworzącymi 4 przestrzeni na książki. Półki na podpórkach zapobiegających ich 

wysuwaniu z możliwością regulacji o 3 cm powyżej i 3 cm poniżej (oprócz półek konstrukcyjnych). 

Ostatnia dolna przestrzeń stanowi szafkę, zamykaną dwoma drzwiami z uchwytami metalowymi z 

rozstawem 9,8/12,8[cm] w kolorze srebrnym/alu. Regał dzielony na szerokości na dwie równe komory. 

Całość wykonana z płyty w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji. 

 

Wymiary: 90 (szer.) x 35 (gł.) x 160(wys.) [cm] 

 

33. Regał na książki dla dzieci 1 Parter, czytelnia dziecięca 

 Regał na książki dla dzieci, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie higieniczności 

E1 z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. Wieniec górny i dolny z 

płyty gr. 2,5 – 2,8 [cm], pozostałe elementy  z płyty gr. 1,8 [cm]. Cokół  metalowy o wys.4-6 [cm] 

malowany proszkowo z zamontowanym systemem regulacji wysokości od środka.  

Regał z 3 półkami tworzącymi 4 przestrzeni na książki. Półki na podpórkach zapobiegających ich 

wysuwaniu z możliwością regulacji o 3 cm powyżej i 3 cm poniżej (oprócz półek konstrukcyjnych). 

Całość wykonana z płyty w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji. 

 

Wymiary: 90 (szer.) x 35 (gł.) x 160(wys.) [cm] 

  

34. Tablica magnetyczna, suchościeralna 1 Parter, czytelnia dziecięca 

 Tablica magnetyczna suchościeralna, montowana do ściany, w ramie srebrnej aluminiowej matowej, 

narożniki ramy jasno szare, kolor tablicy jasno niebieski matowy. W zestawie z tablicą: 

- komplet mazaków suchościeralnych w 4 kolorach, 

- gąbka do ścierania, 

- płyn  do czyszczenia tablic 

- 20 szt. magnesów kolorowych fi 0,3[cm]. 

- zintegrowana półka na mazaki i gąbkę.   

 

Wymiary: 160 (szer.) x 120 (wys.) [cm] 
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Zdjęcie poglądowe: 

 

35. Dywan 1 Parter, czytelnia dziecięca 

 Dywan ze wzorem puzzli, pokryty środkiem niepalnym. Skład runa 100% PP, wysokość runa: 7 -15mm. 

Dywan z atestem higienicznym. Przystosowany do ogrzewania podłogowego. 

 

Wymiary: 200 x 300 [cm] 

 

Zdjęcie poglądowe:  

 
 

  

36. Stolik dziecięcy 3 Parter, czytelnia dziecięca 

 Stolik dla dzieci. Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 1,8[cm] 

w kolorze żółtym, wykończony obrzeżem ABS o gr. 0,2 [cm] w tym samym kolorze. Nogi drewniane, w 

naturalnym kolorze drewna, kwadratowe. 

 

  



Załącznik nr 5 do SWZ | Gmina Biała 

str. 25 

 

Wymiary stolika: 74 (szer.) x 74(gł.) x 58 (wys.) [cm] 

 

Zdjęcie poglądowe (dotyczy stolika): 

 
37. Krzesełko dziecięce   6 Parter, czytelnia dziecięca 

 Krzesełko dla dzieci, lakierowanego drewna bukowego. Nogi w naturalnym kolorze drewna, siedzisko i 

oparcie w kolorze zielonym (3szt.) i niebieskim (3szt.). 

Wymiar: wysokość: 58[cm] 

Zdjęcie poglądowe: 

 
 

  

38. Poduszki okrągłe 10 szt. na stojaku 1 Parter, czytelnia dziecięca 

 Poduszki do siedzenia dla dzieci w ilości 10szt. Okrągłe poduszki pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do 

utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. Każda poduszka w innym kolorze. Poduszki umieszczone w 

stojaku na kółkach, wykonanym z lakierowanej sklejki o grubości 1,8[cm]. 

 

Wymiary: 

- stojaka: 44 x 46 x 42,5 (wys.) [cm] 

- poduszek: 35 (śr.) x 3 (wys.) [cm] 
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Zdjęcie poglądowe: 

 
39. Obudowa skrzynek technicznych w dolnej części z miejscem na książki 1 Parter, czytelnia dziecięca 

 Obudowa skrzynki wiszącej na ścianie, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w pierwszej klasie 

higieniczności E1 o gr. 1,8[cm] z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 0,2[cm] w kolorze 

płyty. Cokół metalowy malowany proszkowo o wys.4-6[cm] z zamontowanym systemem regulacji 

wysokości od środka.  

Górna część obudowy (w miejscu wiszącej skrzynki) zamykana drzwiczkami z płyty, na zamek patentowy 

(w komplecie 2 stalowe klucze). W wieńcu górnym oraz środkowym (tj.u dołu drzwiczek)  zamontowane 

prostokątne kratki wentylacyjne. Dolna część mebla otwarta i wyposażona w 1 półkę tworzącą dwa 

poziomy na książki. Na wysokości dolnej części otwartej tylna ściana gr.1,8[cm]. Na poziomie pod górnym 

wieńcem tylna ściana tylko w postaci listwy wysokości 10-12[cm]. 

Uchwyt szafki metalowy z rozstawem 9,8/12,8[cm] w kolorze srebrnym. Zawiasy w drzwiach szafki z 

cichym domykiem. 

Obudowa wykonana z płyty w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji. 

Wymiary: 45 (szer.) x 30 (gł.) x 272 (wys.) [cm] 

Rysunek poglądowy: 
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40. Obudowa słupów – kpl 1 parter 

 Obudowa dwóch istniejących murowanych słupów, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w 

pierwszej klasie higieniczności E1 o gr. 1,8[cm] z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr. 

0,2[cm] w kolorze płyty. Obudowa wykonana w formie 4 nakładek na słup, mocowanych w niewidoczny 

sposób nad cokołem przypodłogowym. 

 

Obudowa wykonana z płyty gładkiej jednobarwnej matowej w kolorze orange/pomarańcz. 

 

Wymiary: 

- 54,6 (szer.) x 272 (wys.) [cm] - 4 szt.,   

- 54 (szer.) x 272 (wys.) [cm] - 4 szt. 

 

Rysunek poglądowy: 

  

41. Komoda 1 sala I piętro 

 Komoda w górnej części otwarta (na wys. 35cm), w dolnej zamykana drzwiami przesuwnymi; dzielona na 

8 segmentów. 

Dopuszcza się dzielenie wieńca górnego na części wynikające z technologii wykonania – pod warunkiem, 

że poszczególne segmenty będą nadal stanowiły jeden mebel. 

Wewnątrz zamykanej części segmentów po 2 półki: półka górna mocowana na stałe i półka dolna z 3-

stopniową regulacją wysokości. 

Komoda wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1; wszystkie krawędzie 

zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty, również od dołu; wieniec górny i dolny z płyty 

gr. 2,5-2,8 [cm]. Plecy wykonane z płyty HDF białej o gr. min 0,32[cm], mocowane we wręgach boków 

segmentów. Pozostałe elementy komody wykonane z płyty o gr.1,8[cm]. 
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W każdym z 8 segmentów przegroda pionowa  pomiędzy dolnym wieńcem a górną półką mocowaną na 

stałe. 

Zamki punktowe wykonane ze stali, po 2 stalowe klucze w każdym komplecie. 

Aluminiowe prowadnice drzwi przesuwnych; aluminiowe wzmocnienia drzwi służące również jako 

uchwyt; cokół komody metalowy malowany proszkowo o wys. 4-6 [cm] z systemem regulacji wysokości 

od środka.  

 

Komoda wykonana z płyty w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji. 

 

Całkowite wymiary: 960 (szer.) x 40 (gł.) x 140 (wys.) [cm] 

42. Stół 15 sala I piętro 

 Mobilny stół, składany.  

Stelaż stołu stalowy (chromowany lub malowany proszkowo szary) z kółkami z hamulcem nożnym. 

Blat składany – ustawiany prostopadle do podłogi, bez składania stelaża; wykonany z płyty wiórowej 

melaminowej o gr. 2,5-2,8[cm], w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji.  Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze dopasowanym do 

płyty. 

Rozkładanie blatu przy pomocy jednej belki, z blokadą zapobiegająca niepożądanemu złożeniu otwartego 

blatu. Wyposażony w możliwość łączenia stołów za pomocą dwóch łączników. 

 

Wymiary: 

- blat: 140 x 80 [cm] 

- wysokość rozłożonego stołu: 72-74[cm] 

  

43. Krzesło 56 sala I piętro 

 Krzesło konferencyjne, sztaplowane, z podłokietnikami. 

Stelaż na 4 nogach, stalowy (chromowany lub malowany proszkowo na szary). 

Siedzisko i oparcie mogą stanowić jeden element, dopuszcza się także siedzisko i oparcie jako osobne 

elementy. Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki. 

Możliwość sztaplowania 4-5szt. 

Obicie: tkanina w 1 grupie cenowej w kolorze grafitowym/antracytowym (do uzgodnienia z Zamawiającym 

na etapie realizacji) 
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Wypełnienie siedziska i oparcia pianką ciętą. 

Podłokietniki zamknięte, zintegrowane z ramą, nakładki na podłokietnikach ze sklejki lub tworzywa. 

Stopki z filcem do powierzchni twardych. 

Wymiary: 

- wys. całkowita 90-95[cm] 

- szer. siedziska i oparcia: 40-50[cm] 

- gł. siedziska: 45-50[cm] 

- wys. oparcia 50-55[cm] 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 
 

44. Stolik dla prelegenta 1 sala I piętro 

 Wielofunkcyjny stolik projekcyjny. 

Dwa blaty z płyty wiórowej melaminowanej  w klasie higieniczności E1 o gr. 1,8[cm]. Wszystkie 

krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. 

Aluminiowa podstawa jezdna, wyposażona w kółka z systemem blokującym. 

 

Wymiary: 

- blat górny: 80 x 46 [cm] 

- blat dolny: 40 x 40 [cm] 

- całkowite: 80 (gł.) x 46 (szer.) x 82 (wys.) [cm] 

  

45. Stolik pod komputer 6 sala I piętro 

 Stolik wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 z krawędziami 

zaokleinowanymi obrzeżem ABS gr.0,2[cm] w kolorze dopasowanym do koloru płyty. Blat z płyty o gr. 
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2,5-2,8 [cm], pozostałe elementy z płyty o gr. 1,8[cm], w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru 

Zamawiającego na etapie realizacji  Wzdłuż tylnej ściany listwa zabezpieczająca. W blacie stolika i w 

podblatowej części tylnej ściany po 1 przelotce na okablowanie. 

Wymiary: 100(szer.) x 70 (gł.) x 74/80 (wys.) [cm] 

 

Rysunek poglądowy: 

 
46. Krzesło obrotowe 6 sala I piętro 

 Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Mechanizm regulacji kąta pochylenia oparcia, blokada oparcia w 

wybranej pozycji, regulacja wysokości oparcia i głębokości siedziska za pomocą śrub, pneumatyczna 

regulacja wysokości siedziska. 

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze z 1 grupy cenowej do uzgodnienia z Zamawiającym na 

etapie realizacji. Pianka siedziska i oparcia cięta. 

Podłokietniki z regulacją wysokości w tworzywa sztucznego z nakładkami poliuretanowymi. 

Podstawa jezdna, pięcioramienna, z tworzywa sztucznego. Kółka śr.5[cm] do twardych powierzchni, 

samohamowne. 

Wymiary: 

- regulacja całkowitej wys.: od 95- do 113,5  [cm] 

- śr. podstawy: 70 [cm] 

- regulowana wys. siedziska: od 41 do 53 [cm] 

- wys. oparcia: 53[cm] 
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47. Obudowa słupów płytą meblową 1 sala I piętro 

 Komplet obudowy trzech istniejących murowanych słupów, w formie nakładek wykonanych z płyty 

wiórowej melaminowanej o gr. 1,8[cm], w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego 

na etapie realizacji, w pierwszej klasie higieniczności E1, z krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS 

o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty.  

Nakładki mocowane na słup w niewidoczny, sposób nad cokołem przypodłogowym. 

. 

Wymiary: 

1. Komplet 6 szt: 54,6 x 272 [cm] 

2. Komplet 6 szt: 54 x 272 [cm] 

 

Rysunek poglądowy: 

 

 

  

48. System prezentacji 1 sala I piętro 

 Linkowy, przyścienny system prezentacji w postaci szyn z linkami zakończonymi haczykami. 

Szyny z profili aluminiowych z wpustem, montowane do sufitu. 

Elementy przesuwne (umieszczone w szynach) z linką ze stali nierdzewnej oraz regulowanym haczykiem. 

 

Wymiary: 

- dł. szyny: 190[cm] + 6 linek z haczykami o dł. ok. 180[cm] – 3szt. 

- dł. szyny: 400[cm] + 10 linek z haczykami o dł. ok. 180[cm] – 1 szt. 

  

49. Garderoba otwarta 1 sala I piętro 

 Garderoba otwarta, wykonana z płyty wiórowej melaminowej gr. 1,8[cm] w pierwszej klasie higieniczności 

E1 z krawędziami wykończonymi doklejką ABS gr.0,2[cm]. 

Na jej całej szerokości zamontowane na dwóch poziomach naprzemiennie 2-poziomowe metalowe 

wieszaki na garderobę. Ilość 2-poziomowych wieszaków: co najmniej 40szt. 
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Montowana do ściany. 

Kolory garderoby: 2 części (na szer. 130cm każda) w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru 

Zamawiającego na etapie realizacji i 1 część (na szer. 65cm, w środku garderoby) z płyty gładkiej 

jednobarwnej matowej w kolorze: popiel/szarość/grafit wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji  

 

Wymiary: 325 (szer.) x 190 (wys.) [cm] 

50. Stolik 2 sala I piętro 

 Blat stolika wykonany z płyty wiórowej melaminowej o gr. 2,5-2,8[cm], w jasnym kolorze 

drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji, w pierwszej klasie higieniczności E1 z  

krawędziami zaokleinowanymi obrzeżem ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. 

Na nogach lub stelażu stalowym: chromowanym lub malowanym proszkowo na szaro. 

 

Wymiary: 80 (szer.) x 80 (dł.) x 75 (wys.) [cm] 

  

51. Dywan 2 sala I piętro 

 Dywan w dziecięcej kolorystyce i wzornictwie - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 

Wysokość runa: 10[cm]. 

Do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym. 

Wymiary: 300 x 400 [cm] – prostokątny 

  

52. Pufa – worek do siedzenia 6 sala I piętro 

 Objętość minimum 450[l] 

Wypełnienie: granulat polisterynowy. 

Wykonana z ekoskóry w kolorach do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 

Wyposażona w odpowiednio zabezpieczony otwór umożliwiający uzupełnienie granulatu w razie potrzeby. 

Kształt leżaka lub stożka o podstawie koła lub kwadratu. 

 

Wymiary: uzależnione od kształtu. 

  

53. Umywalka 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Umywalka ceramiczna ścienna, biała, z postumentem ceramicznym, z bateria stojącą: chromowaną,  

jednouchwytową, jednootworową i korkiem klik-klak. 

Głowica baterii ceramiczna. Bateria z zestawem do podłączenia. 

Wymiary: 60 (szer.) x 46 (gł.) x 16,5 (wys.) [cm] 
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54. Szafka 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Szafka zlewozmywakowa, dwudrzwiowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowej w klasie 

higieniczności E1 o gr. 1,8[cm]; wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze 

płyty, również od dołu. 

Szafka stojącą na nóżkach z dopinanym cokołem. 

Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 0,98/1,28 [cm], metalowe polerowane, w kolorze stali 

nierdzewnej/srebrnym. 

Zawiasy drzwi (110 stopni) samodomykające z cichym domykiem. 

 

Wymiary: 80(szer.) x 55(gł). 82 (wys.) [cm] 

  

55. Zlewozmywak 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Zlewozmywak z baterią, wpuszczany w blat. Wykonany z tectonitu (czarny lub beżowy), jednokomorowy, 

z ociekarką, wykończenie powierzchni – len. 

Bateria chromowana: jednouchwytowa, obrotowa, z głowicą ceramiczną, zasięg wylewki ok. 20-23[cm] 

Odpływ: zawór mimośrodowy z sitkiem 3,5 cala. 

Wymiary: 

- zlewozmywak: 78 (szer.) x 43,5 (gł.) [cm] 

- bateria: wys. 31[cm] 

  

56. Szafka 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Szafka wisząca, dwudrzwiowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej o gr. 1,8[cm] w klasie 

higieniczności E1, wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. 

Szafka montowana do ściany na listwie montażowej. 

W szafce zamontowana jednopoziomowa ociekarka do naczyń, chromowana z podstawką oraz 1 półka z 3-

stopniową regulacją wysokości. 

Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 0,98/1,28[cm], metalowe polerowane, w kolorze stali 

nierdzewnej/srebrnym. 

Zawiasy drzwi (110 stopni) samodomykające z cichym domykiem. 

 

Wymiary: 80(szer.) x 32 (gł). x 72 (wys.) [cm] 

  

57. Szafka 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Szafka stojąca z 4 szufladami. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 1,8[cm] w klasie   
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higieniczności E1, wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty., 

również od dołu. 

Szafka stojącą na nóżkach z dopinanym cokołem. 

Szuflady metalowe prowadnice podszufladkowe z pełnym wysuwem, samodomykające z cichym 

domykiem o ładowności minimum 30kg. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 0,98/1,28 [cm], metalowe 

polerowane, w kolorze stali nierdzewnej/srebrnym. 

Zawiasy drzwi (110 stopni) samodomykające z cichym domykiem. 

 

Wymiary całkowite szafki: 40(szer.) x 55(gł). 82 (wys.) [cm] 

58. Chłodziarko-zamrażarka 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Chodziarko-zamrażarka podblatowa, z zamrażalnikiem w górnej części, z komorą do przechowywania. 

Klasa energetyczna A++. 

Kolor frontu: srebrny. 

Z funkcją automatycznego rozmrażania zamrażalnika lub funkcją no-frost. 

  

59. Blat na szafkach wraz z listwami 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Blat postformingowy o gr. 3,8[cm] nad szafkami stojącymi i nad chłodziarko-zamrażarką, wraz z listwami 

przyściennymi, wszystkie widoczne krawędzie laminowane w kolorze blatu. Krawędzie szczytowe blatu 

zabezpieczone systemową listwą  metalową w kolorze alu. 

Kolor blatu: jasnobrązowy (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji) 

Listwy przyścienne na blacie aluminiowe o wym 1,4x1,4 [cm],tworzące od strony zewnętrznej kąt prosty, 

od strony wewnętrznej wklęsłe, o przekroju trójkątnym. 

 

Wymiary: 

- 80 (szer.) x 60 (gł.) [cm] – z wycięciem na zlewozmywak – 1szt. 

- ok.225* (szer.) x 60 (gł.) [cm]– z wycięciem na wnękę w ścianie – 1szt. 

* w zależności od szerokości chodziarko-zamrażarki 

  

60. Taboret 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Taboret na 4 nogach metalowych, chromowanych. 

Siedzisko okrągłe lub kwadratowe, tapicerowane skajem w kolorze brązowym.   

Wymiary: 

- siedzisko: śr. 34 (w przypadku okrągłego) lub 40 x 40 (w przypadku kwadratowego) [cm] 

- wys.: 47-50 [cm] 
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61. Szafka 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Szafka wisząca, dwudrzwiowa, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 1,8[cm] w klasie 

higieniczności E1, wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. 

Szafka montowana do ściany na listwie montażowej. 

W szafce 2 półki z 3-stopniową regulacją wysokości. 

Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 0,98/1,28 [cm], metalowe polerowane, w kolorze stali 

nierdzewnej/srebrnym. 

Zawiasy drzwi (110 stopni) samodomykające z cichym domykiem. 

 

Wymiary: 80(szer.) x 32 (gł). x 72 (wys.) [cm] 

  

62. Szafka 1 pom. gospodarcze, I piętro 

 Szafka wisząca, jednodrzwiowa, wykonana płyty wiórowej melaminowanej o gr. 1,8[cm] w klasie 

higieniczności E1, wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm]w kolorze płyty. 

Szafka montowana do ściany na listwie montażowej. 

W szafce 2 półki z 3-stopniową regulacją wysokości. 

Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 0,98/1,28 [cm], metalowe polerowane, w kolorze stali 

nierdzewnej/srebrnym. 

Zawiasy drzwi (110 stopni) samodomykające z cichym domykiem. 

 

Wymiary: 48(szer.) x 32 (gł). x 72 (wys.) [cm] 

  

63. Siedzisko piankowe 1 sala I piętro 

 Zestaw siedzisk o wys. 41[cm], wykonanych z pianki trudnopalnej pokrytej tkaniną spełniającą normę EN 

1021-1:2006 i EN 1021-2:2006. Elementy siedziska nie powinny odkształcać się pod wpływem ciężaru. 

Każdy bok elementu do wykorzystania jako siedzisko. 

Kolorystyka dziecięca, do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. 

Długość siedziska po złożeniu w linii prostej – co najmniej 300[cm] 

Ilość elementów: 6-8 

 

Zdjęcia poglądowe z możliwością ułożenia siedzisk: 

  



Załącznik nr 5 do SWZ | Gmina Biała 

str. 36 

 

    
64. Biurko 1 pom. biurowe, II piętro 

 Biurko na stelażu metalowym, z półką na klawiaturę. 

Stelaż w postaci 4 nóg metalowych o przekroju 6 x 2 [cm], dwie nogi połączone ramą o przekroju 5x2 

[cm], dwie pary nóg dodatkowo połączone belką metalową. Kolor stelaża: alu. 

Nogi zakończone stopkami regulowanymi. Pólka na klawiaturę na prowadnicach metalowych.  

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 2,5-2,8 [cm] w jasnym kolorze 

drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji, w klasie higieniczności E1, krawędzie 

blatu zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. 

 

Wymiary: 160 (szer.) x 70 (gł.) x 74 (wys.) [cm] 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 

  

65. Blenda do biurka 1 pom. biurowe, II piętro 

 Blenda z blachy perforowanej, malowanej proszkowo na kolor alu, mocowana za pomocą dwóch 

uchwytów metalowych pod blatem biurka opisanego w poz. 64 niniejszego załącznika. 

 

Wymiary: 160 (szer.) x 25 (wys.) [cm] 
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Zdjęcie poglądowe: 

 
 

66. Wózek pod komputer 1 pom. biurowe, II piętro 

 Wózek pod komputer, metalowy, mobilny (na 4 obrotowych kółkach), z blachy perforowanej malowanej 

proszkowo na kolor alu. 

 

Wymiary: 22 x 48 x 11(wys. krawędzi bocznych) [cm] 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

  

67. Dostawka do biurka 1 pom. biurowe, II piętro 

 Dostawka do biurka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej, w jasnym kolorze drewnopodobnym wg 

wyboru Zamawiającego na etapie realizacji, w klasie higieniczności E1, krawędzie (również od dołu) 

zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty: 

- blat z płyty o gr. 2,5-2,8[cm] 

- pozostałe elementy (kontener) z płyty o gr. 1,8[cm]. 

Blat wsparty z jednej strony na kontenerze 4-szuladowym. Wszystkie szuflady kontenera zamykane za 

pomocą jednego zamka (centralnego); zamek stalowy umieszczony w górnej szufladzie, w komplecie 2 

klucze stalowe. 
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Szuflady na prowadnicach z całkowitym wysuwem, samodomykających z cichym domykiem. 

Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 0,98/1,28 [cm], metalowe polerowane, w kolorze stali 

nierdzewnej/srebrnym. 

Kontener wyposażony w regulowane stopki. 

Wymiary:100(szer.)x 50 (gł.)x 74 (wys.) [cm] 

68. Krzesło obrotowe 1 pom. biurowe, II piętro 

 Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Mechanizm regulacji kąta pochylenia oparcia, blokada oparcia w 

wybranej pozycji, regulacja wysokości oparcia i głębokości siedziska za pomocą śrub, pneumatyczna 

regulacja wysokości siedziska. 

Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą w kolorze do uzgodnienia z Zamawiający. Pianka siedziska i 

oparcia cięta 

Podłokietniki z regulacją wysokości w tworzywa sztucznego z nakładkami poliuretanowymi. 

Podstawa jezdna, pięcioramienna, z tworzywa sztucznego, kółka śr.5[cm], do twardych powierzchni, 

samohamowne. 

 

Wymiary: 

- regulacja całkowitej wys.: od 95- do 113  [cm] 

- śr. podstawy: 70 [cm] 

- regulowana wys. siedziska: od 41 do 53 [cm] 

- wys. oparcia: 53[cm] 

  

69. Listwa odbojowa 1 pom. biurowe, II piętro 

 Listwa składająca się z 3 paneli mocowanych na ścianie, wykonanych z płyty wiórowej melaminowej, w 

jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie realizacji, z krawędziami 

zabezpieczonymi doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. 

 

Wymiary: 

- wys.: 30[cm] 

- dł. poszczególnych paneli: 60, 160, 160 [cm] 

  

70. Szafa aktowa 1 pom. biurowe, II piętro 

 Szafa dwudrzwiowa z 4 półkami, wykonana z płyty wiórowej melaminowej w klasie higieniczności E1, 

wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty, również od dołu. Wieniec 

górny i dolny wykonany z płyty o gr. 2,5-2,8[cm], plecy białe z HDF o gr. min. 0,32[cm], mocowane we 
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wręgach boków szafy, pozostałe elementy z płyty o gr. 1,8[cm]. Cokół szafy metalowy malowany 

proszkowo o wys.4-6 [cm] z systemem regulacji wysokości od wewnątrz.  

Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 0,98/1,28[cm], metalowe polerowane, w kolorze stali 

nierdzewnej/srebrnym. 

Zawiasy drzwi (110 stopni) samodomykające z cichym domykiem. 

Drzwi szafy zamykane na dwie zasuwki (górna i dolna). 

Szafa zamykana na zamek patentowy, w komplecie 2 klucze stalowe. 

 

Szafa wykonana z płyty w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji. 

 

Wymiary: 80 (szer) x 38 (gł.) x 184 (wys.) [cm] 

71. Szafa garderobiana 1 pom. biurowe, II piętro 

 Szafa ubraniowa jednodrzwiowa z dwoma półkami (u góry i na dole) i wieszakiem na ubrania, wykonana z 

płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1, wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką 

ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty, również od dołu. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. 2,5-

2,8[cm], plecy białe z HDF o gr. min. 0,32[cm], mocowane we wręgach boków szafy, pozostałe elementy z 

płyty o gr. 1,8[cm]. Cokół szafy metalowy malowany proszkowo o wys.4-6 [cm] z systemem regulacji 

wysokości od wewnątrz.  

Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 0,98/1,28[cm], metalowe polerowane, w kolorze stali 

nierdzewnej/srebrnym. 

Zawiasy drzwi (110 stopni) samodomykające z cichym domykiem. 

Szafa wykonana z płyty w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji. 

 

Wymiary: 55 (szer) x 38 (gł.) x 184 (wys.) [cm] 

  

72. Stolik 1 pom. biurowe, II piętro 

 Stolik na stelażu talerzowym, metalowym w kolorze alu. 

Blat stolika wykonany z płyty wiórowej melaminowej o gr. 2,5-2,8[cm] w klasie higieniczności E1, 

krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o gr. 0,2[cm] w kolorze płyty. 

Blat stolika wykonany z płyty w jasnym kolorze drewnopodobnym wg wyboru Zamawiającego na etapie 

realizacji. 
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Wymiary: 

- blat: 60x 60 [cm] 

- wys. stolika: 74 [cm] 

- śr. talerza w stelażu (podstawy): 50[cm] 

73. Krzesło 2 pom. biurowe, II piętro 

 Krzesło tapicerowane, na stelażu metalowym. 

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na 

etapie realizacji. Siedzisko i oparcie stanowi osobne elementy albo jeden element (dopuszcza się 

którykolwiek z podanych wariantów). 

Stelaż chromowany lub w kolorze alu. 

Stopki do powierzchni twardych. 

Krzesła są przeznaczone do stolika opisanego w poz. 72. 

 

Wymiary: 

- wys. krzesła:80-83[cm] 

- siedzisko: 40-50(szer.) x 45-50(gł.) [cm] 

  

74. Gablota pulpitowa stolikowa 4 izba regionalna, II piętro 

 Gablota stolikowa: 

- konstrukcja: wykonana z anodowanych profili aluminiowych w kolorze srebrnym mat; na 4 nogach 

zakończonych stopami z możliwością poziomowania; 

- wypełnienie: szkło hartowane 0,05[cm]przezierne; klosz otwieralny, zamykany na zamek patentowy; 

- blat gabloty: wyłożony tkaniną typu zamsz lub filc w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

realizacji 

- w przypadku gablot otwieralnych od góry, frontu lub w całości – wspomaganie siłownikami 

hydraulicznymi; 

- możliwość zamontowania oświetlenia (opisanego w poz. 81 niniejszego załącznika) 

 

Wymiary: 100(szer.) x 50(gł.) [cm] 

- wys. nóg: 70 [cm] 

- wys. kopuły/klosza: 30[cm] 

  

75. Gablota pulpitowa stolikowa 2 izba regionalna, II piętro 

 Gablota stolikowa:   
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- konstrukcja: wykonana z anodowanych profili aluminiowych w kolorze srebrnym mat/alu; na 4 nogach 

zakończonych stopami z możliwością poziomowania; 

- wypełnienie: szkło hartowane 0,05[cm] przezierne; klosz otwieralny, zamykany na zamek patentowy. 

- blat gabloty: wyłożony tkaniną typu zamsz lub filc w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

realizacji 

- w przypadku gablot otwieralnych od góry, frontu lub w całości – wspomaganie siłownikami 

hydraulicznymi; 

- możliwość zamontowania oświetlenia (opisanego w poz. 81 niniejszego załącznika) 

 

Wymiary: 90(szer.) x 50(gł.) [cm] 

- wys. nóg: 70 [cm] 

- wys. kopuły: 30[cm] 

76. Gablota pulpitowa stolikowa 6 izba regionalna, II piętro 

 Gablota stolikowa: 

- konstrukcja: wykonana z anodowanych profili aluminiowych w kolorze srebrnym mat/alu; na 4 nogach 

zakończonych stopami z możliwością poziomowania; 

- wypełnienie: szkło hartowane 0,05[cm] przezierne; klosz otwieralny, zamykany na zamek patentowy. 

- blat gabloty: wyłożony tkaniną typu zamsz lub filc w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

realizacji 

- w przypadku gablot otwieralnych od góry, frontu lub w całości – wspomaganie siłownikami 

hydraulicznymi; 

- w przypadku 2 szt. gablot możliwość zamontowania oświetlenia (opisanego w poz. 81 niniejszego 

załącznika) 

 

Wymiary: 120(szer.) x 50(gł.)[cm] 

- wys. nóg: 70 [cm] 

- wys. kopuły: 30[cm] 

  

77. Witryna stojąca 3 izba regionalna, II piętro 

 Gablota stojąca, wysoka, dwudrzwiowa: 

- konstrukcja  z anodowanych profili aluminiowych w kolorze srebrnym mat; 

- wypełnienie: szkło hartowane 0,05[cm] przezierne (boki, plecy, drzwi, wieniec górny, półki); 

- wewnątrz 4 półki z pełną możliwością regulacji wysokości; 
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- zamykanie na zamek patentowy 

- podstawa z blachy anodowanej w kolorze srebrny mat na 4 stopach z możliwością regulowania + cokół; 

- zawiasy samodomykajace z cichym domykiem. 

-  możliwość zamontowania oświetlenia (opisanego w poz. 81 niniejszego załącznika) 

 

Wymiary: 100(szer.) x 50 (gł.) x 190(wys.) [cm] 

78. Witryna stojąca narożna 1 izba regionalna, II piętro 

 Gablota stojąca, wysoka, narożna (pięciokątna), jednodrzwiowa: 

- konstrukcja z anodowanych profili aluminiowych w kolorze srebrnym mat; 

- wypełnienie: szkło hartowane 0,05[cm] przezierne (boki, plecy, drzwi, wieniec górny, półki); 

- wewnątrz 4 półki z pełną możliwością regulacji wysokości; 

- drzwi od frontu, zamykane na zamek patentowy 

- podstawa z blachy anodowanej w kolorze srebrny mat na 4 stopach z możliwością regulowania + cokół; 

- zawiasy samodomykajace z cichym domykiem. 

- możliwość zamontowania oświetlenia (opisanego w poz. 81 niniejszego załącznika) 

 

Wymiary: 90/18(szer.) x 50(gł.) x 190(wys.) [cm] 

  

79. System zawieszeń obrazów 1 izba regionalna, II piętro 

 System linkowy, przyścienny, składający się z: 

- szyn z profilu aluminiowego z wpustem (montowanej do sufitu) 

- elementów przesuwnych umieszczonych w szynie 

- linek ze stali nierdzewnej z haczykami. 

 

Na zestaw składają się 3 części o wymiarach: 

- szyna o dł. 180 [cm] + 6 linek metalowych z haczykami o dł. 180[cm] 

- szyna o dł. 360 [cm] + 8 linek metalowych z haczykami o dł. 180[cm] 

- szyna o dł. 320 [cm] + 8 linek metalowych z haczykami o dł. 180[cm] 

  

80. Drabinka biblioteczna 2 biblioteka, parter 

 Aluminiowa, rozkładana, z zabezpieczeniem niepożądanego złożenia, antypoślizgowa, po 3 stopnie z 

każdej strony. 

 

Wymiar: po rozłożeniu wys. 60[cm] 
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81. Oświetlenie gablot 1 izba regionalna, II piętro 

 W technologii LED. Neutralna barwa światła. 

Oświetlenie do gablot i witryn opisanych w niniejszym załączniku w poz. 74-78. 

Punktowe - w przypadku: 

- gablot pulpitowych/stolikowych: co najmniej 2 punkty w każdej gablocie (po 100lm każdy)  

- gablot stojących (witryn): co najmniej 1 punkt skierowany na każdą półkę i podstawę (200 lm każdy). 

 

żywotność: min. 50.000h 

  

 

 

 


