
 

 

Zał nr 2 do zapytania do Zapytania BP 3/2020 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Nr zadania  Nazwa  Opis 

1 Dostawa, montaż i 

ustawienie mebli  

1. KRZESŁA – 12 szt.  

 

 siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki obitej materiałem zmywalnym dopuszczonym do 

pomieszczeń służby zdrowia 

 rama stalowa - chromowana  

 stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami  

 możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) 

 

Wymiary ( cm) 

Szerokość siedziska 44,5  +/- 2% 

Szerokość całkowita  60 +/- 2% 

Wysokość całkowita 82,5 +/- 2% 

Wysokość siedziska 42,5 +/- 2% 

Wysokość podłokietników 20 +/- 2% 

Głębokość siedziska 46 +/- 2% 

 

 

Kolor dopasowany do już zakupionych w ośrodku 

 

 



 

 

2. STOLIK 70x70x75 – 5 szt. 

 

Blat grubości 18mm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1  

oklejony obrzeżem PCV dobranym pod kolor blatu , grubość 2mm 

 

Widok, jak na rysunku poglądowym 

 

Kolor dopasowany do już zakupionych w ośrodku 

 

 



 

 

3. SZAFKI – 2szt 

 

1. Szafka 1: Długość 130 CM Szerokość 50 CM Wysokość 85CM. Blat dodatkowo zabezpieczony 

szkłem. Pod spodem półki i szuflady do przechowywania. 

             Widok, jak na rysunku poglądowym 

 

2. Szafka 2: Długość 130 CM Szerokość 37 CM Wysokość 85CM. Pod spodem półki i szuflady do 

przechowywania. 

             Widok, jak na rysunku poglądowym 

 

 

 
              

 

 

Kolor dopasowany do mebli już zakupionych w ośrodku 

 

 

 

 



 

 

 

4. SOFA ROZKŁADANA TAPICEROWANA-2 szt. 

 

Wymiary: 

 Szerokość min: 230cm 

 głębokość min: 90cm 

 wysokość min: 90cm 

Powierzchnia spania min: 194 x130 cm 

Wysokość nóżek: 11cm 

Wykonanie kanapy: 

 Stelaż wykonany z drewna i płyty wiórowej, 

 Pianka poliuretanowa z grubością 11 cm, 

 Sprężyny na oparciu i siedzisku, 

 Na poduszkach po dwa pikowania 

 Tył obity materiałem (możliwość ustawienia kanapy na środku pokoju) 

 3 poduszki oparciowe (posiadające zamek dzięki którym będzie można łatwo je wyprać) 

 Kanapa rozkładana 

 Kanapa z pojemnikiem na pościel, 

 Nóżki w kolorze buku – wysokość 11 cm. 
 

Widok, jak na rysunku poglądowym 



 

 

Kolor dopasowany do już zakupionych w ośrodku 

 

Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań Zamawiającego i 

uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli. 

 

 


