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ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Część III - meble
Dotyczy: Dostawa klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową
siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
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1.

krzesło drewniane
• wymiary: szer.44cmxgłęb.48cmxwys.103cm;
• szer.siedziska 44cmxgłęb. siedziska41cmxwys.siedziska 46cm;
• wykonanie - lita sosna, bejca - kolor olcha;
• krzesło lakierowane bezbarwnym lakierem akrylowym;
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• długość ramienia 158 mm;
• ergonomiczny uchwyt;
• stałe ramię;

2.

3.

4.

Stół rozkładany:
• Długość: 147 cm
• Maksymalna długość: 204 cm
• Szerokość: 95 cm;
• Wysokość: 74 cm;
• Blat/ Blat dodatkowy/ Rama spodnia/ Noga: Lita sosna;
• Bejca - kolor olcha dąb, Bezbarwny lakier akrylowy;
• Szyna krzyżakowa: Lita sosna;
• Szyna przedłużona: lita brzoza;
Stół nierozkładany
• wymiary: dł.147cmxszer.95cmxwys.7 cm;
• stół wykonany z litej sosny;
• blat, rama i nogi: Lita sosna;
• bejca - kolor olcha, bezbarwny lakier akrylowy;
Szafa lekarska na kółkach, 4 półki, 2 drzwi
• wymiary: wys.1890mmxszer.1000mmxgłęb.435mm; (+-20mm);
• korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm;
• drzwi szafy przeszklone;
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• 4 półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm;
• uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch
punktach;
• kółka zamontowane do szafy umożliwiające łatwe przemieszczanie;
Półka zawieszana na ścianie
• wymiary: wys.600mmmmxszer.2400mmxgłęb.300mm;
• w środku 1 półka;
• wykonana z płyty laminowanej Olcha;
• widoczne obrzeża płyt oklejone okleiną PCV w kolorze płyty;
• plecy wykonane z płyty HDF 3mm jednostronnie białej;
• półka zamontowana na szynach, montażowa + zawieszki;
• dokładne rozplanowanie konstrukcji półki oraz wymiary pokazano na załączonym
rysunku
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Szafka dwudrzwiowa
• wymiary: wys.1400mmmmxszer.1500mmxgłęb.300mm;
• szafka dzielona na 2 części w każdej części 3 półki.
• wykonana z płyty laminowanej Olcha;
• widoczne obrzeża płyt oklejone okleiną PCV w kolorze płyty;
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• szafa wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe;
• wszystkie drzwi zamykane na zamek z kluczem;
• plecy wykonane z płyty HDF 3mm jednostronnie białej;
• uchwyty meblowe stal satynowa rozstaw 128mm (dł.156mm gł.28mm),
• zawiasy: kąt otwarcia 100°, zawias prosty do drzwi nakładanych, metalowy,
niklowany, puszka stalowa na wkręty, zawias ze sprężyną, dzięki funkcji CLIP, front
wypinamy jednym ruchem bez użycia wkrętaka;
• dokładne rozplanowanie wnętrza szafy oraz wymiary pokazano na załączonym
rysunku;

7.

Komoda z jednymi drzwiami i szufladami
• wymiary: wys.1400mmxszer.1500mmxgłęb.300mm;
• wykonana z płyty laminowanej Olcha;
• widoczne obrzeża płyt oklejone okleiną PCV w kolorze płyty;
• komoda dzielona na pół jedna część wyposażona w drzwi - w środku 3 półki, druga
część w 5 szuflad;
• drzwi zamykane na zamek z kluczem;
• plecy wykonane z płyty HDF 3mm jednostronnie białej;
• uchwyty meblowe stal satynowa rozstaw 128mm (dł.156mm gł.28mm),
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• zawiasy: kąt otwarcia 100°, zawias prosty do drzwi nakładanych, metalowy,
niklowany, puszka stalowa na wkręty, zawias ze sprężyną, dzięki funkcji CLIP, front
wypinamy jednym ruchem bez użycia wkrętaka;
• dokładne rozplanowanie wnętrza szafy oraz wymiary pokazano na załączonym
rysunku;

8.

Szafa dwudrzwiowa
• wymiary: wys.2200mmxszer.680mmx głęb.275mm;
• szafa podzielona na 2 części w każdej po 4 półki;
• wykonana z płyty laminowanej Olcha;
• widoczne obrzeża płyt oklejone okleiną PCV w kolorze płyty;
• szafa wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe;
• drzwi zamykane na zamek z kluczem;
• plecy wykonane z płyty HDF 3mm jednostronnie białej;
• uchwyty meblowe stal satynowa rozstaw 128mm (dł.156mm gł.28mm),
• zawiasy: kąt otwarcia 100°, zawias prosty do drzwi nakładanych, metalowy,
niklowany, puszka stalowa na wkręty, zawias ze sprężyną, dzięki funkcji CLIP, front
wypinamy jednym ruchem bez użycia wkrętaka;
• drzwi zamykane na zamek baskilowy;
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• dokładne rozplanowanie wnętrza szafy oraz wymiary pokazano na załączonym
rysunku;

Razem netto
Kwota
podatku VAT
23%
Razem brutto

……………. zł.

……………. zł.

…………….. zł.
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