Zadanie publiczne pn. „ Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2018 r.”

Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego nr 12/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/13/18)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ I: MEBLE
L.p.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

1.

Szafa głęboka na
pomoce
dydaktyczne

Opis przedmiotu zamówienia















2.

Szafa głęboka
narożna na pomoce
dydaktyczne






wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
uchwyty aluminium 128 mm,
dwuskrzydłowe drzwi nakładane, bez zamka,
półki (3 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 45 cm,
półki oparte na metalowych podporach,
wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
stopki wyposażone w regulator wysokości,
wieniec górny i dolny szafy o grubości 18 mm,
usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi,
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 1 mm,
kolor olcha
wymiary: wysokość 200 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm
wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
uchwyty aluminium 128 mm,
jednoskrzydłowe drzwi nakładane, bez zamka,

ilość
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Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany przedmiot
dostawy (wypełnić w
przypadku produktu
równoważnego)
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3.

Regał na
dokumentację















półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm,
półki oparte na metalowych podporach,
wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
stopki wyposażone w regulator wysokości,
wieniec górny i dolny szafy o grubości 18 mm,
usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi,
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 1 mm,
kolor olcha
wymiary: wysokość 220 cm, szerokość ścian narożnych 80 cm, głębokość 42
cm
wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
uchwyty aluminium 128 mm,
dwuskrzydłowe drzwi nakładane, z zamkiem,
półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm,
półki oparte na metalowych podporach,
wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
stopki wyposażone w regulator wysokości,
wieniec górny i dolny regału o grubości 18 mm,
usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi,
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 1 mm,
kolor olcha
wymiary: wysokość 220 cm, szerokość 90 cm, głębokość 42 cm
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4.

Regał na
dokumentację z
wnęką

















5.

Szafka








wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
uchwyty aluminium 128 mm,
dwuskrzydłowe drzwiczki nakładane, z zamkiem,
drzwiczki o długości 70,00 cm w górnej i dolnej części regału,
odkryta przestrzeń (wnęka) między częściami zamykanymi (ok. 70,00 cm), z
półką po środku,
w każdej zamkniętej części półka w linii środkowej,
półki oparte na metalowych podporach,
wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
stopki wyposażone w regulator wysokości,
wieniec górny i dolny regału o grubości 18 mm,
usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi,
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 1 mm,
kolor olcha
wymiary: wysokość 220 cm, szerokość 90 cm, głębokość 42 cm
wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
uchwyty aluminium 128 mm,
dwuskrzydłowe drzwi nakładane, bez zamka,
półki (2 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm,
półki oparte na metalowych podporach,
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6.

Szafka dzielona
















wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
stopki wyposażone w regulator wysokości,
wieniec górny i dolny szafki o grubości 18 mm,
usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi,
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 1 mm,
kolor olcha
wymiary: wysokość 130 cm, szerokość 90 cm, głębokość 42 cm
wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
uchwyty aluminium 128 mm,
dwuskrzydłowe drzwiczki (2 pary) nakładane, bez zamka,
drzwiczki górne i dolne w równej wysokości,
w każdej zamkniętej części półka w linii środkowej,
półki oparte na metalowych podporach,
wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
stopki wyposażone w regulator wysokości,
wieniec górny i dolny szafki o grubości 18 mm,
usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi,
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 1 mm,
kolor olcha
wymiary: wysokość 130 cm, szerokość 90 cm, głębokość 42 cm
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7.

Biurko
















8.

Stolik prostokątny







wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
uchwyty aluminium 128 mm,
możliwość siadania przy biurku z obu stron,
blat o grubości 18 mm, o wymiarach: długość 122 cm, szerokość 60 cm
nogi płytowe o wymiarach: szerokość 50 cm, wysokość (do blatu) 78 cm
półka na klawiaturę na prowadnicach, o wymiarach: długość 75 cm,
szerokość 45 cm
odstęp między blatem a półką na klawiaturę: 7 cm
z lewej strony trzy szuflady o szerokości 40 cm, na prowadnicach, wszystkie z
zamkiem,
wysokość szuflad: dwie dolne o wysokości 20 cm, jedna górna o wysokości 30
cm
wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi,
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 1 mm,
kolor olcha
wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
nogi płytowe o wymiarach: szerokość 40 cm, wysokość (do blatu) 73 cm,
połączone z blatem w odległości 2,5 cm od krawędzi
blenda biurka wykonana z płyty, zespalająca trwale całą konstrukcję poprzez
stałe połączenie w linii środkowej z nogami i blatem, o wymiarach: szerokość
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71 cm, wysokość 21 cm
usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż
dłuższych krawędzi,
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 1 mm,
kolor olcha
wymiary: szerokość 50 cm, długość 80 cm
wykonany z płyty wiórowej o grubości 20 mm,
płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej
trwałości i gęstości co najmniej 650 kg/m3,
rogi stolika lekko zaokrąglone,
krawędź zabezpieczona doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości
2 mm,
nogi (4 szt.) z rury metalowej o przekroju ok. 5,5, długość 70 cm (wysokość
regulowana)
kolor olcha
wymiary: szerokość 60 cm, długość 80 cm












profilowane oparcie lędźwiowe
siłownik w kolorze chrom
pneumatyczna, płynna regulacja siedziska
możliwość blokowania odchylania oparcia
wykonanie: materiał siatkowy umożliwiający cyrkulację powietrza
podłokietniki
pięcioramienna podstawa
wysokość: ok. 110 cm
szerokość ok. 70 cm
głębokość ok. 70 cm




9.

Stolik prostokątny
z zaokrąglonymi
rogami









10.

Fotel obrotowy
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11.

Krzesło

12.

Fotel miękki

13.

Fotel miękki
relaksacyjny






głębokość siedziska ok. 45 cm
wysokość siedziska ok. 50-60 cm
kolor: czarny










metalowy stelaż krzesła w kolorze czarnym
siedzisko i oparcie z tworzywa skóropodobnego
możliwość sztaplowania
wysokość: ok. 84 cm
szerokość siedziska: ok. 55 cm
wysokość oparcia: ok. 36 cm
wysokość od podłoża do siedziska: ok. 50 cm
kolor: beżowy











tapicerka wykonana z tkaniny zapewniającej cyrkulację powietrza
podłokietniki i pięcioramienna podstawa wykonane z nylonu
siedzisko regulowane za pomocą podnośnika pneumatycznego
mechanizm ruchowy umożliwiający bujanie się i blokadę w pozycji do pracy
wysokość: ok. 103-113 cm
głębokość fotela: ok. 60 cm
głębokość siedziska: ok. 50 cm
szerokość fotela: ok. 60 cm
kolor: czarny



fotel miękki z odkładanym
umożliwiający pozycję półleżącą
materiał: eco skóra, PCV
funkcja masażu
szerokość: ok. 70 cm





podnóżkiem

5

i

odchylanym
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oparciem,
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głębokość: ok. 85-135 cm
wysokość: ok. 106 cm
wysokość siedziska: ok. 50 cm
maksymalne obciążenie: ok. 130 kg
podstawa obrotowa
kolor: beżowy

