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.............................................................., ...................................... 

        miejscowość         data 
       
 

SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWYY  OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  DDLLAA  CCZZĘĘŚŚCCII  IIII  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
ZZAAKKUUPP  MMEEBBLLII  II  TTAABBLLIICC  

 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę   

1. Biurko dla nauczyciela –  5 sztuk 

1. Podstawowe parametry: Szerokość/Długość: max 130 cm, Wysokość: min. 74 cm, 
Materiał: płyta, 2-szufladowe, kolor do ustalenia z Zamawiającym 

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

2. Krzesła szkolne uczniowskie –  128 sztuk 

1. 
Podstawowe parametry: Krzesło typu OK1 lub NYSA, siedzisko i oparcie sklejka 
bukowa, stelaż kwadrat 20 x 20 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym 
Wysokość siedziska 46 cm (rozmiar krzesła 6)  

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

3. Krzesło dla nauczyciela obrotowe z podłokietnikami –  4 sztuki 

1. 

Podstawowe parametry: Oparcie tapicerowane - siatką, zaś w górnej części 
ekoskóra; siedzisko tapicerowane tkaniną membranową oraz ekoskórą; kolor 
czarny; oparcie ma posiadać podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa; podłokietniki 
o stałej wysokości. Fotel ma być wyposażony w mechanizm Tilt; płynnie 
regulowana wysokość siedziska; chromowana, stalowa podstawa jezdna. 

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

4. Ławki/stoliki uczniowskie –  64 sztuki 

1. 
Podstawowe parametry: Stolik 2-osobowy, blat płyta laminowana 18 mm o 
wymiarze 1300 x 500, obrzeże 2 mm w kolorze stelaża, stelaż kwadrat 25 x 25 
mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym. Wysokość ławki 76 cm (rozmiar ławki nr 
6) 

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

5. Meble szkolne (szafa góra oszklona) –  6 sztuk 

1. Podstawowe parametry: górna i dolna część oszkolna, 3 szuflady, Wymiary: 1860 x 
800 x 380, kolor do ustalenia z Zamawiającym 
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2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

6. Meble szkolne (szafa częściowo oszklona) –  3 sztuki 

1. 
Podstawowe parametry: segment częściowo oszklony z dwoma zamkami i 
kolorowymi obrzeżami, 1 sztuka, wymiary: 1860 x 800 x 380, kolor do ustalenia z 
Zamawiającym 

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

7. Meble szkolne (segment z 8 schowkami) –  5 sztuk 

1. 
Podstawowe parametry: segment z 8 schowkami i 8 zamkami i kolorowymi 
obrzeżami, wymiary segmentu 1860 x 800 x 380, kolor do ustalenia z 
Zamawiającym 

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

8. Meble szkolne (szafka z 4 szufladami) –  3 sztuki 

1. Podstawowe parametry: szafka z 4 szufladami, wymiary szafy: 810 x 800 x 380, 
kolor do ustalenia z Zamawiającym 

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

9. Meble szkolne (Szafa z półkami i drzwiami) –  6 sztuk 

1. Podstawowe parametry: szafka z półkami i drzwiami wyposażone w zamki i 
uchwyty; wymiary szafy: 1853 x 800 x 400 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym 

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

10. Meble szkolne (szafa z witryną i drzwiami)–  5 sztuk 

1. 
Podstawowe parametry: szafa z witryną i drzwiami wewnątrz półki drzwi 
wyposażone w zamki i uchwyty wymiary szafy: 1853 x 800 x 400 mm, kolor do 
ustalenia z Zamawiającym 

 

2. Gwarancja: producenta (min. 24 miesiące)  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
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wykonawcę 

11. Tablica korkowa –  2 sztuki 

1. Podstawowe parametry: tablica korkowa PREMIUM w ramie aluminiowej 170 x 100 
cm 

 

 Oferowany model: 
Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 

 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

12. Tablica korkowa w ramie aluminiowej –  4 sztuki 

1. Podstawowe parametry: Tablica korkowa w ramie aluminiowej decoline, wymiary 
180 x 120 

 

 Oferowany model: 
Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 

 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane przez 
wykonawcę 

13. Tablica tryptyk biała –  5 sztuk 

1. 
Podstawowe parametry: Tablica biała magnetyczna, suchościeralna o powierzchni 
magnetycznej lakierowanej; rama aluminiowa; półka na przybory; elementy 
mocujące, wymiary 3,40 x 1,00m  

 

2. Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 24 miesiące  
 Oferowany model: 

Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ 
 
 
 

____________________________ 
         Podpis(y) osób upoważnionych 

                   do składania oświadczeń woli 
                   w imieniu wykonawcy 


