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Pieczęć Wykonawcy

SPECYFIKACJA DOSTAW MEBLE

Tytuł:
Zamawiający:
Lp.

Nazwa

„Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w
Oleszycach”
Miejsko-Gminna Biblioteka w Oleszycach
Opis głównych parametrów technicznych
MEBLE

Kategoria
wydatków

Ilość

Wartość jednostkowa (zł)
Netto
VAT
Brutto

Suma

Siedzisko i oparcie
szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
komfortowe, wysokie oparcie
oparcie tapicerowane z obydwu stron
Mechanizm
możliwość swobodnego kołysania się
maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16˚
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
regulacja siły oporu oparcia
Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

1.

KRZESŁO Z
PODPARCIEM NA
KÓŁKACH

Podłokietniki

Dostawy

4

stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami

Podstawa
polerowane aluminium
Kółka
samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do
powierzchni twardych
0,00

2.

Z płyty - imitacja drzewa dębowego
wysokość 85 cm l,blat roboczy 160x70 cm x 3 szt
półka pod klawiaturę wysuwana
mocowana na prowadnicach
w blacie otwór na przewody
BIURKO (78x160x70;
po lewej stronie wydzielone miejsce
78x135x65)
na obudowę komputera i listwę
zasilającą
przystosowane do podłączenia
przewodów zasilających
i sieciowych z gniazd podłogowych.po prawej stronie szafka z szufladą; 1
szt biruko 78x135x65

Dostawy

4

0,00

3.

STOLIK POD
KOMPUTER
(100x70x75)

z litego drzewa dębowego
wysokość 75 cm l,blat roboczy 100x70 cm
półka pod klawiaturę wysuwana
mocowana na prowadnicach
w blacie otwór na przewody
po lewej stronie wydzielone miejsce
na obudowę komputera i listwę
zasilającą
przystosowane do podłączenia
przewodów zasilających
i sieciowych z gniazd podłogowych.

4.

STÓŁ ( 0,70x1,00 )

blat z płyty imitacja drzewa dębowego , nogi mdf , wymiar blatu 0,70 x 1,00

Dostawy

4

5.

STOLIK ( ŁAWA )

wymiary ( 0,53x1,18x0,58) płyta imitacja drzewo dębowe , nogi lite drewno

Dostawy

1

6.

KRZESŁO

tapicerowane , nogi lite drewno , podełokietniki

Dostawy

17

Dostawy

1

Dostawy

3

Dostawy

1

Dostawy

8

wymiary 81x124x45 Siedzisko i oparcie
miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami

7.

SOFA

Inne właściwości
przeznaczone dla trzech osób

8.

FOTEL

9.

WITRYNA

tapicerowany Kolor:
Obicie: ciemnoszary
Nóżki: czarny
Materiał:
Obicie: 100% poliester
Nóżki i konstrukcja: drewno sosnowe
Wymiary: 70x77x101 cm
Wysokość siedziska: 40 cm
Wielkość siedziska: 56x56 cm
Wysokość oparcia: 70 cm
Wysokość nóżek: 20 cm
Dopuszczalne obciążenie: 120 kg
Sprężyny: brak

wymiary 208x161x49 , płyta meblowa imitacja drzewa
dębowego ,

płyta meblowa w kolorze ciemnego orzecha blat roboczy 240x60x30 pełniący
funkcję stołu, pod blatem szafka 100x60x83 cmz wbudowana lodówką podblatową
13310 wym. 60x82x55 cm
i zamykanymi półkami i szufladą usztywnienie i podpora pionowa blatu z płyty

10.

ZABUDOWA POKÓJ
szafka kuchenna wisząca 100x30x60 cm front łamany otwierany do góry pionowe
SOCJALNY

Dostawy

1

Dostawy

18

Dostawy

4

Dostawy

4

Dostawy

2

linie podziału jak w szafce dolnej gniazda podszafkowe robocze – 3 szt.

oświetlenie podszafkowe – 2 szt. na przedłużeniu szafki wiszącej półka 140x20x2
cm

11.

REGAŁ

ze względu na różniące się kształtem
wnęki pod łukami każdy regał należy wykonywać indywidualnie i najlepiej
na miejscu w meblowanym pomieszczeniu bibliotecznym (według aranżacji wnetrz
w skład regałów wchdzoą m.in. R1-R15, R16, R17 i R18)

STYLOWY - Wieszak w całości wykonany został z giętego drewna,

12. WIESZAK STOJĄCY

13. WIESZAK WISZACY

którego kolor buk .
Wysokość [cm]
188 cm
Rodzaj stelaża
drewniany
Wymiary podstawy
49x49 cm
Wieszak ścienny z czterema zawieszkami w kształcie litery "s".
Wymiary:
16 wys X 65 szer X 5 gł [cm] - STANDARD
Materiał: Płyta laminowana o gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm.
Taboret drewniany

14.

TABORET

Wysokość (mm) 450
Szerokość (mm) 300
Głębokość (mm) 300
Kształt Kwadratowe
Materiał Drewno lite
Gatunek drewna Modrzew lub sosna

TAPICEROWANE

15.

KRZESŁO

Siedzisko i oparcie
miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
Rama stalowa, chromowana
Inne właściwości
możliwość składowania w stosie (max. 8 szt.)
stopki wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu się
powierzchni

Dostawy

70

Dostawy

3

Dostawy

3

Dostawy

3

Dostawy

3

Dostawy

3

Dostawy

2

STYLOWA utrzymana w secesyjnej tonacji Kolorystyka nawiązująca
16.

LAMPA STOJĄCA

do kolorów brązów oraz złocieni. Szklane klosze w delikatnym kolorze
kremu
wysokość 170 , szerokość 29

DOZOWNIK NA
MYDŁO PŁYNIE

POJEMNIK NA
RĘCZNIKI
PAPIEROWE

LUSTRO

- mydło uzupełniane z kanistra
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia
możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej
średnicy 22 cm i maksymalnej wysokości 25 cm
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
wg projeku aranżacji wnętrz w ramie stylowej prostokątnej, wym.
wewn. 50x70 cm,

Pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Odporny na

POJEMNIK NA
PAPIER

WIESZAK
STALOWY

działanie UV. Posiada ozdobne okienko w kolorze szarym, które
umożliwia kontrolę ilości papieru w pojemniku. Można w nim stosować
papier o maksymalnej średnicy roli 19 cm. Pojemnik zamykany na
kluczyk
Parametry techniczne zwiń
głębokość 14,5 cm
szerokość 22 cm
wysokość 27,5 cm

na ręcznik

LAMPKA
BIURKOWA

STYLOWA utrzymana w secesyjnej tonacji Kolorystyka
nawiązująca do kolorów brązów oraz złocieni. Szklane
klosze w delikatnym kolorze kremu

Dostawy

4

LAMPKA
BIURKOWA

STYLOWA utrzymana w secesyjnej tonacji Kolorystyka
nawiązująca do kolorów brązów oraz złocieni. Szklane
klosze w delikatnym kolorze kremu

Dostawy

12

KOSZ NA ŚMIECI

Pojemność 24 L
Ilość komór 1
Recycling nie
Wymiary kosza zamknietego 37,2 x 26,5 x 45,5 cm
Wymiary kosza otwartego 37,2 x 26,5 x 68,0 cm
Wymiary opakowania 40,2 x 30,2 x 42,8 cm
Zasilanie 3 x Bateria R-20
Czy zawiera baterie w zestawie? tak
Położenie czujnika ruchu w pokrywie
Waga (netto) 2,6 kg
Waga (brutto) 3,6 kg
Kolor stal nierdzewna
Kształt prostokąt
Gwarancja (mc) 12
Przycisk "OPEN/CLOSE" tak

Dostawy

4

KOSZ METALOWY

z pokrywą

Dostawy

1

WYCIERACZKA
PODŁOGOWA

wymiar ok 122x90, z elementami pochłaniającymi wodę i
elementami czyszcząctmi

Dostawy

1

FIRANY

trudnopalna z taśmą marszczącą, proporcja 1:2,5

Dostawy

11

CZAJNIK

25 BEZPRZEWODOWY

Obudowa INOX
Lampka kontrolna
Przycisk otwierania pokrywki
Automatyczne wyłączenie
Kryta grzałka
Obrotowa podstawa
Pojemność max. 1,8 L
Moc 1800 W
Napięcie: 230 V,50 Hz
Gwarancja: 12 miesięcy
Instrukcja w języku polskim

Dostawy

1

26

KUCHENKA
MIKROFALOWA

27

LODÓWKA

Parametry
Wyposażenie
Instrukcja obsługi w języku polskim, Naczynie do gotowania na parze,
Książka kucharska, Okrągła podstawka do opiekania
System rozprowadzenia mikrofal
Z pojedynczego źródła
Gwarancja 24 miesiące
Wymiary
Wysokość [cm] 29.7
Szerokość [cm] 51.7
Głębokość [cm] 44.4
Wolnostojąca
Grill
Przygotowywanie posiłków
Automatyczny dobór czasu
Gotowania, Rozmrażania
Funkcje podstawowe
Rozmrażanie, Podgrzewanie, Gotowanie, Gotowanie na parze
Funkcje dodatkowe
Zegar, Sygnalizacja końca cyklu gotowania, Zabezpieczenie przed
dziećmi, Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy, Utrzymywanie
temperatury potraw, Tryb eko
Ilość poziomów mocy 6
Moc grilla [W] 1500
Moc mikrofali [W] 900
Wykończenie wnętrza: Emalia ceramiczna
Pojemność [l] 28
Średnica talerza obrotowego [cm] 31.8
Programator
Sterowanie Elektroniczne

podblatowa wymiary 60x80x55 cm
RAZEM

Dostawy

1

Dostawy

1

