Załącznik nr 2
ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ZADANIA NR 1,2,3,4

Nazwa zadania:

Dostawa mebli wraz z montażem
dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
CPV 39160000-1
Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ZADANIE NR 1

Przedmiot zamówienia
L.p.

Oferta Wykonawcy
zdjęcia poglądowe lub rysunki lub opis

KLASA 3.10
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane
30cm

Ilość

2

1

Cena
jednostkowa
brutto

Razem brutto

2

Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
KLASA 3.11
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane
30cm
2
Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte
uchwyty drewniane 30 cm i zółta półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane 30cm i żółta półka w środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte
uchwyty drewniane 30 cm i żółte półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
KLASA 3.12
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane
30cm
2
Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
KLASA 3.13
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty
drewniane 30cm
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Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty,
niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieska półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm i niebieska półka w
środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty,
niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieskie półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
KLASA 2.09
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane
30cm
2
Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
KLASA 2.10
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane
30cm
2
Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte
uchwyty drewniane 30 cm i żółta półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, zółte uchwyty drewniane 30cm i żółta półka w środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte
uchwyty drewniane 30 cm i żółte półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
KLASA 2.11
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane
30cm
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Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
KLASA 2.12
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty
drewniane 30cm
2
Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty,
niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieska półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm i niebieska półka w
środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty,
niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieskie półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
KLASA 1.13
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty
drewniane 30cm
2
Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty,
niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieska półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, niebieskie uchwyty drewniane 30cm i niebieska półka w
środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty,
niebieskie uchwyty drewniane 30 cm i niebieskie półki w witrynie
KLASA 1,12 DOPISANE
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane
30cm

1
1
1
1

2
1
1

1
1

2
1
1

1

2

4

2

Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielona półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, zielone uchwyty drewniane 30cm i zielona półka w środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, zielone
uchwyty drewniane 30 cm i zielone półki w witrynie
KLASA INFORMATYCZNA 1.11, 1.11a
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane
30cm
2
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z żółtymi uchwytami
3.
Biurko komputerowe i wym. 1000/700/750, blat z płyty wiórowej, laminowana
18mm, w kolorze popielatym, z grafitowymi korpusami, tyłem i półką na
komputer oraz z żółtą półka na klawiaturę .
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KLASA 1.10 USUNIĘTO WYRAZ
1
Szafa 4–drzwiowa z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm,
wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte uchwyty drewniane
30cm
2
Szafa 4-drzwiowa z półką pośrodku z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte
uchwyty drewniane 30 cm i żółta półka w środku
3
Szafa dwudrzwiowa z półką pośrodku, z 3 szufladami na dole, z zamkami, na
nóżkach, płyta wiórowa, laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe
korpusy, białe fronty, zółte uchwyty drewniane 30cm i żółta półka w środku
4
Szafa 4–drzwiowa z witryną szklaną, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/400, grafitowe korpusy, białe fronty, żółte
uchwyty drewniane 30 cm i żółte półki w witrynie
5
Biurko z szafką i szufladami i półką na klawiaturę, na nóżkach, z zamkami wym.
1500/600/750, płyta wiórowa, laminowana 18mm, blat i korpusy grafitowe, fronty
białe z zielonymi uchwytami
POKÓJ NAUCZYCIELSKI 1.06
1
Szafa dwudrzwiowa odzieżowa, , z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/600, kolor buk, popielate uchwyty drewniane
30cm
2
Szafa z 10 schowkami, z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa, laminowana
18mm, wym. 1960/800/400, kolor buk, popielate uchwyty drewniane 30cm
POKÓJ NAUCZYCIELSKI WF 0.22
1
Szafa dwudrzwiowa odzieżowa, , z zamkami, na nóżkach, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, wym. 1960/800/600, kolor buk, popielate uchwyty drewniane
30cm
SEKRETARIAT 2.06
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Szafa dwudrzwiowa odzieżowa, płyta melaminowana 18mm, wieniec górny płyta
melaminowana 28 mm., obrzeże PVC 2 mm, wym. 802/385/1833, kolor klon
Szafa dwudrzwiowa niska z zamkiem patentowym , płyta melaminowana 18mm,
wieniec górny płyta melaminowana 28 mm., obrzeże PVC 2 mm, wym.
802/385/1129, kolor klon

1
1
RAZEM BRUTTO
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imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE NR 2
Przedmiot zamówienia
L.p.

Oferta Wykonawcy
zdjęcia poglądowe lub rysunki lub opis

Ilość

Gabinet pielęgniarki
1

Szafa kartotekowa 8 szufladowa, wysokość 1240 gł. 500, szer. 615

1

2

Korpus szafy jest spawany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Drzwi
przeszklone zamykane na zamek zasuwany z wkładką cylindryczną. Szklane
półki przestawne w ostępie, co 25 mm. Elementy metalowe lakierowane farbą
proszkową.
ARCHIWUM 3.06

1

1

30

Regal metalowy, archiwalny 220 cm, konstrukcja regału jest przeznaczona
przede wszystkim do przechowywania dokumentów, folderów, itp. głębokość
regału 300 mm, słupki regału malowane ciemnoszarym kolorem RAL 7016,
maksymalne obciążenie półki 90 kg całkowicie wystarczające do
przechowywania dokumentów, do wyboru są półki ocynkowane lub pomalowane
na szary kolor RAL 7035, łatwy montaż regału bez łączników, regały można
rozszerzać wykorzystując opłacalne cenowo dodatkowe moduły
2
Szafa metalowa z drzwiami przesuwanymi, trwała konstrukcja z blachy stalowej z
bardzo łatwym przesuwem drzwi , zastosowanie specjalnych prowadnic pozwala
na łatwą manipulację drzwiami , drzwi są wyposażone w zamek cylindryczny z
dwoma kluczami , w szafie znajdują się półki, których wysokość można
regulować co 35 mm, nośność półki 60 kg przy równomiernym obciążeniu ,
powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze RAL 7038 (jasnoszary),
1990x1000x450.
KLASA 3.10
1
Stojak na mapy na kółkach, wykonany z płyty, okleina i płyta z otworami biała,
brzegi otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz, stojak ma dno.
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1

6

Cena
jednostkowa
brutto

Razem brutto

2

Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada
zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe
zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem,
reprodukcję bez mocowania
3
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KLASA 3.11
1
Stojak na mapy na kółkach, wykonany z płyty, okleina i płyta z otworami biała,
brzegi otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz, stojak ma dno.
2
Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada
zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe
zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem,
reprodukcję bez mocowania
3
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KLASA 3.12
1
Stojak na mapy na kółkach, wykonany z płyty, okleina i płyta z otworami biała,
brzegi otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz, stojak ma dno.
2
Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada
zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe
zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem,
reprodukcję bez mocowania
3
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KLASA 3.13
1
Stojak na mapy na kółkach, wykonany z płyty, okleina i płyta z otworami biała,
brzegi otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz, stojak ma dno.
2
Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada
zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe
zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem,
reprodukcję bez mocowania
3
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KLASA 2.09
1
Duży metalowy regulowany stojak wieszak do map i plansz składany. Posiada
zamontowane na belce dwa zaczepy hakowe + dodatkowo dwa metalowe
zaczepy klamrowe, które utrzymają nawet mapę z zerwanym sznurkiem,
reprodukcję bez mocowania
2
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KLASA 2.10
1
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120

1

2

1
1

2

1
1

2

1
1

2

1

2

2
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KLASA 2.11
1
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KLASA 2.12
1
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KLASA 1.13
1
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KLASA 1.12
1
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
KORYTARZE
1
Tryptyk parawan mobilny (3 ścianki) tekstylny na kółkach, aluminiowe ramy,
120x180
2
Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120
3
Ławka szatniowa, płyta meblowa, kolor buk, stelaż metalowy, wym.
2000x350x370
SEKRETARIAT 2.06
1.
Wieszak matowy metalik

2

2

2

2

3
15
15
1

2.

Tablica o powierzchni tekstylnej, kolor niebieski, aluminiowa rama zapewnia
stabilną konstrukcję i jednocześnie niską wagę, można zamontować poziomo lub
pionowo, w komplecie znajduje się zestaw montujący, 250x120

1

3.

Szafa metalowa z drzwiami przesuwnymi, trwała konstrukcja z blachy stalowej z
bardzo łatwym przesuwem drzwi, zastosowanie specjalnych prowadnic pozwala
na łatwą manipulację drzwiami, drzwi są wyposażone w zamek celindryczny z
dwoma kluczami , w szafie znajdują się półki , których wysokość można
regulować co 35mm, nośność półki 60kg przy równomiernym obciążeniu,
powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze RAL7038 ( jasno szary )
wym. 1990x1000x450

2
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ZADANIE NR 3

Przedmiot zamówienia
L.p.

Oferta Wykonawcy
zdjęcia poglądowe lub rysunki lub opis

KLASA JĘZYKOWA 1.10
1.
Stoły uczniowskie 2 –osobowe do nauki języków obcych
wykonane są w całości z płyty meblowej o grubości 18 mm (oprócz blatu). Blaty
biurek wykonane są z płyty o grubości 25 mm.
Stoły wykonane są w technologii tradycyjnej z użyciem ponad 40 kołków, co
powoduje, że konstrukcja biurka jest bardzo trwała.
Dzięki temu połączone ze sobą stoły stanowią stabilną całość i mogą być
wielokrotnie przenoszone do innych pomieszczeń.
Biurka posiadają półkę techniczną zabezpieczoną blendą skręcaną 6 śrubami, co
zabezpiecza okablowanie przed dostępem osób nieupoważnionych. Przód biurka
posiada blendę o szerokości 40 cm z płyty meblowej, na której montowane są
haczyki na słuchawki, numerki oraz przelotki na kabel słuchawkowy. Obrzeża
wykonane są z PCV – o grubości 22/2 mm co chroni krawędź przed
uszkodzeniem. Dzięki zastosowaniu opisanych stołów do wyposażenia pracowni
językowej możliwa jest ochrona okablowania łączącego poszczególne
stanowiska, a także słuchawek, które oddzielone są od użytkowników płytą
przednią. Pracownia językowa może sprawnie funkcjonować przez wiele lat.
Każde biurko jest skręcone z następnym 2 śrubami meblowymi co tworzy
sztywną całość. Wymiary: 130 x 55 x 76 cm, kolor buk certyfikat Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. dopuszczający do użytku szkolnego.

Ilość

12

2.

Biurko lektora wykonane w technologii tradycyjnej przy użyciu kołków i kleju,
blat biórka z płyty 25mmm, obrzeże wykończone z PCV 22/2mmm, wym.
1400x600x82 0, biurko powinno posiadać szafkę na urządzenia kolor buk.

1

3.

Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit

1

4.

Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości, 5-6, stelaż metalowy, grafitowy
Ø28 i 35, siedziska i oparcia buk

24

9

Cena
jednostkowa
brutto

Razem brutto

5

CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA DLA 24 STANOWISK UCZNIOWSKICH
ORAZ 1 STANOWISKA LEKTORA, System wspomagający naukę języków
obcych, składających się z następujących elementów:
1. rozdzielacz sygnału dźwiękowego do wszystkich stanowisk uczniowskich
oraz do stanowiska nauczyciela, z możliwością podłączenia komputera
przenośnego, tablicy interaktywnej,
( i innych urządzeń np. CD,
DVD, MP3, MP4, głośniki komputerowe), za pomocą których można
sterować funkcjami pracowni. Urządzenie sterujące posiada wejście mini
USB oraz wejście słuchawkowe. Wymiary: 43 x 21 x 7 cm. Wejścia:
IN1(PC) mini jack, IN2 chinch, IN3 mini jack, wejście mikrofonowe z funkcją
audiodubbing, wyjścia: OUT1 mini jack, OUT2 mini jack, komunikacja z
komputerem: mini USB.
2. program komputerowy sterujący wszystkimi funkcjami pracowni językowej.
Program powinien umożliwiać odwzorowanie graficzne układu klasy oraz
dowolną zmianę tła.
3. klucz licencyjny w formie PEN DRIVA stanowiący zabezpieczenie przed
użyciem pracowni przez osoby nieupoważnione
4. rejestrator dźwięku (magnetofon cyfrowy) moduł wbudowany do programu
sterującego funkcjami pracowni, pełni on funkcję magnetofonu cyfrowego.
5. Komplet kabli: Kable łączące dla poszczególnych stanowisk (do każdego
stanowiska osobny kabel), Kabel USB (mini USB), Kabel przedłużacza dla
lektora, Kabel do nagrywania.
6. Słuchawki z mikrofonami German Maestro (MB Quart K 800) oryginalne –
25 szt.
7. Gwarancja 6 lat, zapewniająca bezpłatny serwis techniczny on- Line, oraz
wsparcie metodyczne, bezpłatne korzystanie ze strefy WEB SERWIS.
Podstawowe funkcje systemu ,
Tryb pracy:
1. indywidualna praca z uczniem,
2. praca w parach,
3. praca w grupach,
4 przełączanie trybów pracy,
5. sterowanie funkcjami za pomocą panelu dotykowego,
6. sterowanie funkcjami za pomocą tablicy interaktywnej.
Indywidualna praca z uczniem:
1. odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora,
2. odsłuch wykładu lektora,
3. konwersacja z lektorem,
4. konwersacja z innym słuchaczem,
5. kontrola przez lektora dialogu prowadzonego w parach,
6. nagrywanie wypowiedzi dowolnego ucznia na magnetofon cyfrowy,
7. nagrywanie wybranego ucznia w trybie pracy w parach,
8. nagrywanie wybranego ucznia w trybie pracy z podziałem na grupy,
9. transmisja wypowiedzi dowolnego słuchacza do całej grupy,
10. transmisja wypowiedzi dowolnego słuchacza w podziale na grupy,
11. podsłuch własnego głosu w każdym trybie.
Praca w parach:
1. komunikacja uczniów w parach,
2. komunikacja ucznia z nauczycielem,
3. nagrywanie uczniów w trybie pracy w parach,
4. komunikacja indywidualna ucznia z nauczycielem w trybie pracy w parach z
zastosowaniem Intercom, (tylko wybrany uczeń może komunikować się z
nauczycielem),
5. prowadzenie konwersacji w parach,

Kpl.
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Funkcje multimedialne:
1. współpraca systemu z głośnikami komputerowymi,
2. współpraca z dowolnym urządzeniem zewnętrznym tj. CD, DVD, MP3, MP4,
PC,
3. możliwość obsługi systemu przez dodatkowy monitor LCD,
4 możliwość obsługi systemu przez panel dotykowy,
5. współpraca z projektorem.
Funkcje interaktywne:
1. możliwość obsługi systemu przez tablicę interaktywną,
2. możliwość jednoczesnej pracy z systemem i podręcznikiem interaktywnym
uruchomionym na tablicy interaktywnej.
Funkcje dodatkowe:
1. prowadzenie dowolnej ilości listy uczniów,
2. funkcja timera,
3. regulator dźwięku w słuchawkach uczniów,
4. graficzne odwzorowanie układu klasy,
5. graficzne oznaczenie uruchomienia funkcji,
6. możliwość wyboru dowolnego tła klasy,
7. wbudowany rejestrator dźwięku,
8. archiwizacja plików dźwiękowych,
9.funkcja resetująca wszystkie ustawienia.
słuchawki nagłowne z lekkiej obudowy z mikrofonem wykonanym z elastycznego
materiału, który nie pęka ani nie zniszczy się wskutek upuszczenia czy
nadepnięcia na niego. Ruchome, o regulowanej wysokości nakładki uszne
powinny zapewniać dopasowanie dla różnych rozmiarów głów. Słuchawki z
wbudowanym stalowym, elastycznym płaskownikiem łączącym głośniki. Żuraw
mikrofonowy: elastyczny, nie pękający, wykonany z jednej matrycy z obudową
lewego głośnika.
Dane techniczne głośników:
Charakterystyka częstotliwościowa: 40 – 14.400 Hz
Znamionowa Impedancja/Opór Zespolony/ Opór Pozorny- 400 */ układ
Poziom ciśnienia akustycznego * 94 dB
Warunki znamionowe przy mocy ciągłej: 100 Mv (DIN 455582)
Odłączanie zewnętrznych zakłóceń/ szumów: ok. 16 dB
Średni nacisk na uszy : ok. 6 N
Długość przewodu przyłączeniowego 1,5 m.
Końcówki przewodów: DIN 6
Dane techniczne mikrofonu:
Typ – przetwornik: przetwornik dynamiczny
Charakterystyka częstotliwościowa: 40 – 15.000 Hz
Wzór biegunowy: kardioida
Znamionowa Impedancja/ Opór Zespolony/ Opór pozorny: 200, zrównoważony
Stosunki skuteczności mikrofonu- do przodu i do tyłu: 15 dB , Czułość/
skuteczność parafoniczna: 3 mV
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ZADANIE NR 4
Przedmiot zamówienia
L.p.

Oferta Wykonawcy
zdjęcia poglądowe lub rysunki lub opis

Ilość

KLASA 3.10
1

Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
2
Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
3
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate
4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 3.11
1
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
2
Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
3
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate
4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 3.12
1
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
2
Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
3
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate
4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 3.13

1
15
30

1
15
30

1
15
30
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Cena
jednostkowa
brutto

Razem brutto

1
2
3

Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate

1
15
30

4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 2.09
1
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
2
Stolik uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
3
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate

1
15
30

4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 2.10
1
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
2
Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
3
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate

1
15
30

4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 2.11
1
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
2
Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister

1
15

13

3

Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate

30

4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 2.12
1
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
2
Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
3
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate

1
15
30

4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 1.13
1
Stół demonstracyjny 2-szafkowy z zasilaczem DC, stanowisko laboratoryjne
przeznaczone do pracowni przedmiotowej fizycznej, fizyko – chemicznej,
chemicznej czy biologicznej, wykonane z płyty meblowej zabezpieczonej
obrzeżem PCV. Biurko wyposażone jest w dwie szafki i dwie szuflady zamykane
zamkami patentowymi oraz listwę zasilającą(przedłużacz z wyłącznikiem),
zasilacz laboratoryjny prądu stałego 0-30V/5A. Blat grubości 18 mm pokryty
dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem HPL.
2
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
3
Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
4.
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate

1

1
15
30

4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA 1.12
DOPISANO NAZWĘ
1
Stół demonstracyjny 2-szafkowy z zasilaczem DC, stanowisko laboratoryjne
przeznaczone do pracowni przedmiotowej fizycznej, fizyko – chemicznej,
chemicznej czy biologicznej, wykonane z płyty meblowej zabezpieczonej
obrzeżem PCV. Biurko wyposażone jest w dwie szafki i dwie szuflady zamykane
zamkami patentowymi oraz listwę zasilającą(przedłużacz z wyłącznikiem),
zasilacz laboratoryjny prądu stałego 0-30V/5A. Blat grubości 18 mm pokryty
dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem HPL.
2
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit

1

1
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3
4

Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate

15
30

4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
KLASA INFORMATYCZNA 1.11, 1.11a
1
Krzesło obrotowe na stopkach, stelaż grafitowy, siedzisko i oparcie popielate
2.
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
KLASA 1.10
USUNIĘCIE WYRAZU
1
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
2
Stolik Uczniowski 2 osobowy. Stelaż metalowy z regulacją (śrubami bocznymi)
wysokości 4-6 Ø32, blat z płyty melaminowej 18mm w kolorze popielatym,
wykończonej obrzeżem z PCV 2mm, kolor stelaża grafitowy, hak na tornister
3
Krzesło wielorozmiarowe z regulacja wysokości 3-4, 5-6, stelaż metalowy,
grafitowy Ø28 i 35, siedziska i oparcia popielate
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4 – 6 szt.
5,6 – 24 szt.
SALA SPORTOWA 0.11
1
Krzesło składane drewniane
ARCHIWUM 3.06
1
Biurko z szafką i szufladą, z zamkami wym. 1200/600/750, płyta wiórowa,
laminowana 18mm, kolor buk
2
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
POKÓJ NAUCZYCIELSKI 1.06
1
Stół składany, blat z płyty wiórowej laminowanej 18mm w kolorze buk, stelaż
Ø40 koloru grafit mat, z regulowanymi nogami, 1800x800
2
Krzesło tapicerowane 4ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
3
Biurko komputerowe 1000x700x750 blat z płyty wiórowej laminowanej 18mm w
kolorze buk, z półką na komputer oraz półką na klawiaturę.
POKÓJ NAUCZYCIELSKI WF 0.22
1
Stół składany, blat z płyty wiórowej laminowanej 18mm w kolorze buk, stelaż
Ø40 koloru grafit mat, z regulowanymi nogami, 1800x800
2
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
3
Biurko komputerowe 1000x700x750 blat z płyty wiórowej laminowanej 18mm w
kolorze buk, z półką na komputer oraz półką na klawiaturę.
SEKRETARIAT 2.06
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Lada recepcyjna, blaty - płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2 mm , kolor
klon, lada łukowa – płyta HDF 3 mmm, kolor 26-aluminium satinato, blaty
robocze: 1200/700/758, 800/700/758, blaty górne: 2x 800/300/352, front łukowy:
990/700/758, front łukowy górny: 990/300/352
Kontener pod biurko z 4 szufladami i zamkiem centralnym płyta melaminowana
18mm front i korpus, wieniec górny płyta melaminowana 28 mm. , obrzeże PVC 2
mm, wym. 428/495/730, kolor klon
FOTEL Mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji,
Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa, Siedzenie i oparcie
wykonane z tkaniny, Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające
prawidłową postawę, Wyprofilowane siedzisko, Regulacja wysokości siedziska za
pomocą podnośnika gazowego, Krzesło wyprodukowane jest zgodnie z normami
ISO9001, Kolor Czarny,ogółem szerokość 58 cm, wysokość 90 - 100 cm, oparcie
szerokość 40 cm, wysokość 50 cm, podłokietniki wysokość (od podłoża) 63 - 73
cm, wysokość (od siedziska) 16 cm, siedzisko głębokość 44 cm, szerokość 46
cm, wysokość 47 - 57 cm
Krzesło tapicerowane ISO stelaż metalowy Ø25 , kolor stelaża matowy metalik,
siedzisko i oparcie tapicerowane typu kratka– kolor tapicerki grafit
Stolik kwadratowy, płyta melaminowa 18 mm, 40x40, nogi metalowe
chromowane, kolor klon
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RAZEM BRUTTO
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imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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