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2014-2020. 

Załącznik nr 1a do SIWZ  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakupu i dostawa mebli dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku/ Zespołu Szkół Nr 1 
im. C. K. Norwida w Świdniku. 

 
Zamawiający: Powiat Świdnicki w Świdniku/ Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. 

 
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakupu i dostawa mebli wraz z ich montażem 
i złożeniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
 
Dane do specyfikacji na zakup i dostawę mebli w ramach projektów współfinansowanych ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.: 
 

L.p. Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

Opis przedmiotu Ilość 

 

1. 
 
 
Regał 

- podzielony na 3 części z drzwiczkami zamykanymi na 
klucz o wysokościach: dolna część 76 cm, część środkowa i 
górna po 70 cm, (+/- 10%) 
- całkowita wysokość regału: 216 cm (+/- 10%)+ cokół, 
szerokość 80 cm(+/- 10%) i głębokość 48 - 50 cm, 
-  na dole regału cokół, 
- w każdej półka o regulowanej wysokości,  
- kolor - jabłoń R 4974, 
- montaż i złożenie w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

5 szt. 
 

2. Szafki nocne 

Wymiary:  
- wysokość: ok 45 cm, (+/- 10%) 
- szerokość: ok 40 cm, (+/- 10%) 
- głębokość: ok 36 cm, (+/- 10%) 
- Konstrukcja: płyta wiórowa laminowana.  
- Blat z płyty wiórowej o grubości min. 3 cm  
- szuflada pod blatem na prowadnicach rolkowych.  
- Wąskie płaszczyzny płyt powinny być wykończone 
okleiną o grubości min. 2 mm 
- Kolor: jabłoń R 4974. 
- montaż i złożenie w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

10 szt. 

3. Krzesło  

- miękkie siedzisko 
- stałe podłokietniki zapewniające podparcie rąk 
- materiał oparcia: tkanina lub siatka 
- kolor: czarny lub odcienie szarości 

10 szt. 
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- wymiary całkowite: 890 mm x 600 mm  (wys/szer) +/-
10% 
- dopuszcza się stelaż w formie płozy, 
- montaż i złożenie w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

4. Krzesło 
obrotowe 

- regulacje wysokości i kąta oparcia 
- Podłokietniki regulowane góra-dół 
- nowoczesny design, 
- kolor: czarny / grafitowy /i/lub odcienie szarości, 
- montaż i złożenie w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

2 szt. 

5. 
Wieszak na 
wierzchnią 
odzież 

- kolor: czarny / grafitowy /i/lub odcienie szarości 
- na kółkach 
- wymiary mieszczące się w zakresie: 150-180 cm x 80-90 
cm  (wys/szer)+/-10% 
- wieszaki plastikowe – 10 szt. 
- montaż i złożenie w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

6 szt. 
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2014-2020. 

 


