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Załącznik Nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: Dostawy mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.
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Wyszczególnienie

Kiosk informacyjny, mebel niebieski wraz z montażem
• Mebel wolnostojący, o kształcie walca.
• Wysokość 65cm, promień okręgu lady i podstawy 120cm.
• Konstrukcja meblowa z płyt MDF trudno zapalnego, nie
wydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo
toksyczne, o grubości płyty min. 18mm, lakierowany lakierem
dopuszczonym do wykorzystania obiektach publicznych. Lakier
polerowany na wysoki połysk, utwardzony.
• Mebel posadowiony na stopkach systemowych koloru czarnego,
wysokości 10cm, odsuniętych od płaszczyzny lica mebla.
• Kolor Kobalt
• Mebel wyposażony w otwierane drzwiczki umożliwiające dostęp do
przestrzeni pod powierzchnią lady górnej, wyposażoną w przegrody
do magazynowania artykułów informacyjnych.
• Drzwiczki na zawiasach niewidocznych z zewnątrz, z domykiem,
zamykane na zamek. 3 komplety kluczy.
• Wymiary oraz szczegóły zgodnie z rysunkiem MWP.W.A.A1.B5
Mebel kasy z funkcją informacji i obsługi sklepu
• Mebel indywidualny, wolnostojący.
• Kształt indywidualny, nieregularny.
• Konstrukcja szklana samonośna,
• Korpus zewnętrzny wykonany z tafli szklanych, ze szkła
bezpiecznego np. 6.6.1 bez podziałów. Przy długości tafli powyżej
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3,2m dopuszczalne klejenie niewidoczne tafli za pomocą kleju
bezbarwnego.
• konstrukcja mebla wewnętrznego samonośna, z możliwością
demontażu poszczególnych jego elementów na czas czyszczenia
konstrukcji szklanej (zgodnie z rysunkiem).
• Mebel posadowiony na podłożu poprzez systemowe dystanse
koloru białego umożliwiające wypoziomowane.
• Wnętrze korpusu przystosowane do montażu wyposażenia
kasowego i komputerowego zgodnie z listą wyposażenia
• Wnętrze korpusu wyposażony w drzwiczki umożliwiające dostęp do
przestrzeni pod powierzchnią lady szklanej, wyposażoną w przegrody
do magazynowania artykułów biurowych.
• korpus mebla wewnętrznego wykonany z MDF grubości min. 18mm
trudno zapalnego, nie wydzielające produktów rozkładu i spalania
określanych jako bardzo toksyczne, lakierowanego na RAL 9016.
Elementy wewnętrzne w okręgu mebla, cały blat roboczy biurka
laminowany RAL 9016 zgodny kolorem lakieru.
Grubość blatu min. 38mm, blat bez zaokrąglonych narożników, z
listwą wzmacniającą cały obwód blatu od strony dostępnej dla
obsługi.
• Wymiary zgodnie z rysunkiem Nr MWP.W.A.A1.B4 oraz
MWP.W.A.M.2
Wyposażenie mebla kasowego/ poza zakresem dostawy: komputer
stacjonarny, zasilacz awaryjny ups, monitor dotykowy 15'', szuflada
na pieniądze, czytnik kodów kreskowych, drukarka biletów, drukarka
faktur i raportów, drukarka fiskalna
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