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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część I Meble i rolety 

 
 

Fotel dla nauczyciela – 5 szt.  

Rodzaj Fotel obrotowy, kubełkowy, tapicerowany 

Materiał Skóra dwoinowa w kolorze czarnym 

Mechanizm TILT (funkcja bujania, blokady w pozycji, regulacji wysokości) 

Wysokość siedziska 49-58 cm 

Wysokość oparcia 59 cm 

Biurko nauczycielskie – 5 szt.  

Materiał 

Płyta laminowana o gr. 18 mm w kolorze klon jutland z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone 
Korpus  szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym  z obrzeżem 1 mm. 
Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, 
od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym 
Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm 
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu 
- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe 
- drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia  90 stopni 
-  wym. frontu szuflady 360 x 180 mm  
-  wym. wewn. szuflady 310 x 420 x 90 mm 
-  wym. frontu szafki 360 x 360 mm  
- wym. wewn. szafki 360 x 360 x 480 mm 

Wyposażenie 
Po prawej stronie szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka płyta o wys. 
min 400mm. Szerokość miejsca na krzesło min 700mm 
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Wymiary 1200x600x750mm 

Opis 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy 
mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem 
systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach 
oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą 
załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy. 

Regał na biblioteczkę szkolną – 5 szt. 

Materiał 
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon jutland z obrzeżem PCV 2 mm. 
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm 
każda (z zewnątrz w kolorze klon jutland,  od wewnątrz w kolorze białym) 

Wyposażenie 

Wnęka na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. 
Regał z 4 pólkami rozmieszczonymi na całej wysokości ( 5 przestrzeni) 
Przystosowany do montażu drzwiczek (drzwiczki są wsunięte w głąb regału, odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), 
tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.   

Wymiary 790x415x2020mm 

Opis 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy 
mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem 
systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach 
oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą 
załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy. 

Regał na pomoce naukowe – 5 szt. 

Materiał 

Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon jutland z obrzeżem PCV 2 mm. 
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm 
każda (z zewnątrz w kolorze klon jutland,  od wewnątrz w kolorze białym) 
Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem 
podłogi. 

Wyposażenie 
Regał z 4 półkami rozmieszczonymi na całej wysokości (5 przestrzeni), przystosowany do  zamontowania drzwiczek. 
Drzwiczki (para) wsunięte w głąb regału, tworzące jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Wykonane z foliowanej 
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płyty MDF o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90 st., zamek, 
zamykający szafkę na całej szerokości, wym. 37 x 74 cm 

Kolor frontów Paleta min 12 kolorów do wyboru przez Zamawiającego 

Wymiary 790 x 415 x 2020 mm 

Opis 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy 
mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem 
systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach 
oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą 
załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy. 

Szafa na dokumenty – 5 szt. 

Materiał 

Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon jutland z obrzeżem PCV 2 mm. 
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm 
każda (z zewnątrz w kolorze klon jutland,  od wewnątrz w kolorze białym) 
Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. 

Wyposażenie 

Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem 
podłogi. 
Regał z 4 półkami rozmieszczonymi na całej wysokości (5 przestrzeni) 
Drzwiczki (2 pary) wsunięte w głąb regału, tworzące jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Wykonane z foliowanej 
płyty MDF o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90 st., zamek, 
zamykający szafkę na całej szerokości, wym. 37 x 74 cm 

Kolor frontów Paleta min 12 kolorów do wyboru przez Zamawiającego 

Wymiary 790 x 415 x 2020 mm 

Opis 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy 
mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem 
systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach 
oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą 
załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy. 

Szafa na pomoce dydaktyczne – 5 szt. 
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Materiał 

Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon jutland z obrzeżem PCV 2 mm. 
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm 
każda (z zewnątrz w kolorze klon jutland,  od wewnątrz w kolorze białym) 
Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. 
 
 

Wyposażenie 

Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem 
podłogi. 
Regał z 4 półkami  (5 przestrzeni),   2 górne przestrzenie posiadają 1 przegrodę (cały regał – 7 przestrzeni) 
Szuflada szerokości regału umieszczona w połowie wysokości regału. 
Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym  z obrzeżem 1 mm. 
Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej 
pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym 
2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu, wyposażona w prowadnice rolkowe 
zapobiegające wypadaniu szuflad, front 750 x 180mm 
Drzwiczki (2 pary) o wymiarach 37 x 74 cm. Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm., wyposażone w zawiasy 
umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90 st. Oraz zamek, zamykający szafkę na całej szerokości 

Kolor frontów Paleta min 12 kolorów do wyboru przez Zamawiającego 

Wymiary regału 790 x 415 x 2020 mm 

Opis 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy 
mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem 
systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach 
oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą 
załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy. 

Klamry do zawieszania map i plansz – 10 szt. 

Ilość w komplecie 5 

Stoliki uczniowskie wraz z krzesłami – 80 szt. 

Rodzaj stołu 1-osobowy, rozmiar 6, srebrny stelaż z rury 32mm 
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Blat 70x50cm z płyty laminowanej o grubości 18mm 

Krzesło Rozmiar 6, oparcie i siedzisko ze sklejki 8mm, stelaż z rury o średnicy 25mm 

montaż rolet zaciemniających typ 1 – 13 szt. 

Typ żaluzji Pionowe wertikale 

Montaż Szyna montowana do sufitu 

Wymiary 230x225cm (szerokość x wysokość) 

Materiał Materiał z atestem trudnozapalności i higieny 

Kolor szary 

montaż rolet zaciemniających typ 2 –3 szt. 

Typ żaluzji Pionowe wertikale 

Montaż Szyna montowana do sufitu 

Wymiary 200x225cm (szerokość x wysokość) 

Materiał Materiał z atestem trudnozapalności i higieny 

Kolor szary 
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