
Załącznik nr 3  

Lp. Artykuł Minimalne parametry Ilość  Cena 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

brutto 

Wartość Nazwa oferowanego/kod 

produktu przedmiotu 

zamówienia, który 

potwierdzi zgodność         

ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

1. Zestaw siedzisk 

piankowych  

9 elem.; wymiar jednego elementu od 100 x 40 x 35 cm; 

łączenie na mocne rzepy; pokrycie: bezftalanowa tkanina 

PCW odporna na ścieranie; antypoślizgowy spód z 

fakturowej tkaniny PCW; wypełnienie: pianka 

poliuretanowa. 

 

1 
     

2. Zestaw siedzisk 

piankowych 

6 elem.; wymiar jednego elementu od 160 x 86 x 30 cm; 

łączenie na mocne rzepy; pokrycie: bezftalanowa tkanina 

PCW odporna na ścieranie; antypoślizgowy spód z 

fakturowej tkaniny PCW; wypełnienie: pianka 

poliuretanowa . 

 

1 
     

3. Stół   Blat okrągły o średnicy od 90 cm. Blat wykonany jest z 

płyty wiórowej laminowanej o grubości od 18 mm w 

kolorze niebieskim. Wysokość regulowana. Rozmiar od 3-5. 

 

7 
     

4. Krzesło  r. 4 Rozmiar 4. Siedzisko  i oparcie jednoelementowe w kolorze 

żółtym wykonane z tworzywa sztucznego. Podstawa 

wykonana z metalu  o przekroju okrągłym  zakończona 

zaślepkami. 

 

10 
     

5. Krzesło  r. 3 Rozmiar  3. Siedzisko  i oparcie jednoelementowe              

w kolorze żółtym wykonane z tworzywa sztucznego. 

Podstawa wykonana z metalu  o przekroju okrągłym  

zakończona zaślepkami. 

 

6 
     

6. Krzesło  r. 5 Rozmiar  5. Siedzisko  i oparcie jednoelementowe              

w kolorze żółtym wykonane z tworzywa sztucznego. 

Podstawa wykonana z metalu  o przekroju okrągłym  

zakończona zaślepkami. 

 

10 
     



7. Krzesło  Obrotowe krzesło biurowe z miękkim tapicerowanym 

siedziskiem i oparciem  z tkaniny w kolorze ciemnoszarym 

oraz stałymi podłokietnikami wykonanymi                           

z polipropylenu. 

 

2 
     

8. Poducha do 

siedzenia 

wym.: od 60 x 52 x 28 cm; pokrycie: bezftalanowa tkanina 

PCW odporna na ścieranie; pokrowiec zamykany na suwak 

umożliwia uzupełnienie wypełnienia; antypoślizgowy spód 

z fakturowej tkaniny PCW; wypełnienie: granulat 

 

4 
     

9. Poducha do 

siedzenia 

Wym.: od 60 x 52 x 28 cm.; pokrycie: bezftalanowa tkanina 

PCW odporna na ścieranie; pokrowiec zamykany na suwak 

umożliwia uzupełnienie wypełnienia; antypoślizgowy spód 

z fakturowej tkaniny PCW; wypełnienie: granulat  

 

2 
     

10. Biurko Biurko o wymiarze od 120 x 50 x 70 cm. wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże korpusu 

w kolorze brzoza, buk lub klon. Blat prostokątny  

wykonany   z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 

mm. Biurko posiada szafkę zamykaną na klucz. 

 

 

1 

     

11. Szafka 

ekspozycyjna 

Szafka o wysokości od 135 cm. Typ: narożny. Konstrukcja 

wykonana z płyty wiórowej o grubości   18 mm. 

Powierzchnia: gładka. Szafka posiada     3 półki wykonane 

z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Kształt np. gruszki, 

śliwki, itp. 

 

 

3 

     

12. Zestaw meblowy Zestaw mebli o wymiarach od 370 x 40 x 120 cm. Typ: 

wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej           

w kolorze brzoza, buk lub klon o grubości 18 mm. Cztery 

drzwi wykonane z płyty wiórowej w kolorze turkusowym, 

błękitnym  lub niebieskim  o grubości od 18 mm. 

Powierzchnia gładka. Zestaw mebli posiada od 24 szuflad 

wykonanych z płyty wiórowej / HDF. Front w kolorze 

turkusowym, błękitnym  lub niebieskim. 

 

 

 

1 

     

13. Zestaw meblowy Zestaw mebli o wymiarach od 370 x 40 x 120 cm. Typ: 

wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej       

w kolorze brzoza ,buk lub klon o grubości 18 mm.  

 Od 10 drzwi wykonane z płyty wiórowej front w kolorze 

 

 

1 

     



 

żółtym lub cytrynowym    o grubości 18 mm. Powierzchnia 

gładka. 

14. Szafka na plecaki Szafka o wymiarach od 120 x 40x 110 cm. Posiada 12 

wnęk. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty 

wiórowej w kolorze brzoza, klon lub buk o grubości od 18 

mm. Szafka posiada 6 półek wykonanych z płyty wiórowej 

o grubości 18 mm w kolorze brzoza, klon lub buk. Tył 

mebla wykonany z płyty HDF. 

 

 

3 

     


