
 

Załącznik nr 3 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zestawienie wyposażenia biblioteki w Dzikowcu 

Lp. Opis Rysunek, wzory 
przykładowe, zdjęcia 

poglądowe  

ilość 

1. Krzesło 
Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki 
giętej w kolorze dębu sonoma,  stelaż ze 
stali w chromowanym kolorze, wymiary 
krzesła: Wysokość [cm] 89-90 
Głębokość [cm] 52-55 
Szerokość [cm] 42-45 
Wysokość siedziska [cm] 46-47 

 

 
 

16 szt. 

2. Fotel obrotowy 
Krzesło o nowoczesnym wzornictwie bez 
kółek, Siedzisko i oparcie połączone w 
jedną całość, wykonane z tworzywa 
sztucznego w kolorze zielonym. Dzięki 
swojej sprężystości oparcie w naturalny 
sposób dostosowuje się do pleców 
dziecka. Stelaż krzesła wyposażony w 
mechanizm regulacji wysokości, wys. 
siedziska od 38 cm do 51 cm,  

 
 

 

5 szt. 

3. Fotel typu uszak  
Klasyczny fotel typ uszak, tapicerowany 
tkaniną matt velvet  z powłoką 
hydrofobową w kolorze musztardowym, 
wypełnienie ze sprężyn falistych i pianki, 
drewniane nóżki Wysokość całkowita 100-
101 cm, Szerokość 75-80 cm, Wysokość 
siedziska 41-45 cm, Głębokość siedziska 
56-60 cm 

 

 

2 szt. 

4. Biurko 
Stoliki komputerowe na metalowych 
kwadratowych nogach. Blaty wykonane z 
płyty laminowanej o gr. 17-20 mm, 
wykończonej obrzeżem o gr. 1-3 mm. 
Wysuwana półka na klawiaturę oraz 
wieszak na komputer.  Wymiary 116-118 x 
58-59 x 76-78 cm 

 

 

5 szt. 

5. Lada biblioteczna 
Lada składa się z biurka lewego o 
wymiarach 160-180 x 140-145 x 75-76 cm, 
osłony i panelu recepcyjnego oraz z 
kontenerka, wszystko z płyty laminowanej 
w kolorze klonu,  kontener na ruchomych 

 
 

1 szt. 



 

rolkach z hamulcem, w szufladach 
mechanizm stop control zabezpieczający 
przed jednoczesnym wysuwem więcej niż 
jednej szuflady, wym. 41,2 x 56 x 64,1 cm 

 
 
 
 
 
 

6. Stolik kawowy  
Stolik na metalowej konstrukcji w kolorze 
aluminium. Blat stołu wykonany z płyty 
laminowanej o gr. 24-26 mm wykończonej 
obrzeżem o gr. 1-3 mm o śr. 80 - 85 cm  i  
wys. 76 -78 cm, kolor blatu klon 
 

 

 
 

1 szt. 

7. Stół 
Stół z płyty laminowanej w kolorze klonu 
na aluminiowym stelażu  o wymiarach 
blat-  120-130 x 80-85 cm, wys. 76 -80 cm,  

 

 
 

4 szt. 

8. Komoda biurowa z szufladami  
Z 3 szufladami wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 17-19 mm. · wym. 76-78 
x 40-41 x 80-81 cm  
 

 
 

 
 
 

1 szt. 

9. Komoda biurowa z półką  
Szafka z 1 półką, wykonana z płyty 
laminowanej w kolorze klonu · wym. 76-78 
x 40-41 x 80-81 cm 
  

1 szt. 

10. Szafa biurowa 
Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty 
laminowanej w kolorze klonu. 
Wyposażona w 4 półki i zamek z kluczem. · 
wym. 76-78 x 40-41 x 185-186 cm 
 

 

 
 
 

1 szt. 



 

 

11. Regał biblioteczny  
Regał z 3 półkami wykonany z płyty 
laminowanej o gr. 17-19 mm., w kolorze 
klonu, wym. 76-78 x 38-39 x 152-153 cm 
 

 

 
 

6 szt 

12. Meble dziecięce zestaw półkolisty  
w skład mebli wchodzą: szafka z płyty 
laminowanej w kolorze klonu 4 szt. z 
dwoma półkami o wym. 108,3-109 x 41,5- 
42 x 67,5-68 cm, oraz siedziska wykonane 
z pianki, obszyte trwałą tkaniną PCV: 
siedzisko krótkie soczysta zieleń 1 szt., 
siedzisko krótkie, jasnozielone 1 szt., 
siedzisko krótkie głęboka zieleń 1 szt., 
siedzisko krótkie zielone 1 szt., wymiary 
jednego siedziska 76,5 cm – 77 cm x 40 cm 
-42 cm x 35-37 cm. 

 

 

1 szt. 

13. Regał biblioteczny dziecięcy  
Regał z 4 półkami wykonany z płyty 
laminowanej o gr. 17-19 mm. w kolorze 
klonu, wym. 76-77 x 38-39 x 185-186 cm 
 

 

 
 

30 szt. 

14. Regał na płyty Cd 
Regał z miejscem do przechowywania 
1080 płyt CD z 27 półkami. Wykonany z 
płyty laminowanej w kolorze klonu o 
wymiarach 80-82 cm x 40-42 cm x 185-190 
cm 
 

 
 

2 szt. 

15. Rolety okienne 
Rolety okienne typ rzymski  instalowane 
do ściany, osprzęt biały aluminiowy -
tkanina zaciemniająca w kolorze ciepłego 
brązu lub beżu, wymiar 220 x 168 cm 

 
 

4 szt. 



 

16. Dywan  
Dywan we wzory geometryczne. Skład 
runa 100% PP heat-set frise, przędza 
pojedyncza. Musi posiadać Certyfikat 
Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty 
środkiem uniepalniającym, śr. 2 m-2,10 m, 
dywan w kolorach: zieleni, szarości, 
niebieskiego i żółtego, kolory 
rozmieszczone w regularnym wzorze koła 
 

  
 

2 szt. 

17. Biurko z dwoma szufladami 
Biurko z 2 szufladami z czego jedna 
zamykana jest na zamek, wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm +/- 2mm w 
kolorze klonu, wykończone obrzeżem o gr. 
2 mm + 2mm z zaokrąglonymi 
narożnikami, wym. 120-122 x 60-62 x 76-
78 cm 
 

 
 

1 szt. 

 



 

 

Zestawienie wyposażenia sali kinowo - wystawowej w Dzikowcu 

Lp. Opis Rysunek, wzory 
przykładowe, zdjęcia 

poglądowe  

ilość 

1. Fotel 
Obicie krzeseł z materiału welwetowego w 
kolorze musztardowym, pikowane oparcie 
i siedzisko, metalowe nogi  
wysokość (cm): 86-87 
szerokość (cm): 56-58 
głębokość (cm): 59-60 
wysokość siedziska (cm): 49-50  

 

20 szt. 

2. Krzesło składane 
Drewniane krzesło w kolorze naturalnego 
drewna o wymiarach: Szerokość – 43-45 
cm, Głębokość – 40-45 cm, Wysokość - 78 
-80cm, Wysokość siedziska – 47-50 cm 

 
 

20 szt. 

3. Rolety okienne 
Rolety okienne typ rzymski  instalowane 
do ściany, osprzęt biały aluminiowy -
tkanina zaciemniająca w kolorze ciepłego 
brązu lub beżu, wymiar 220 x 168 cm 

 

 

3 szt. 

4. Stolik kawowy  
Stolik na metalowej konstrukcji w kolorze 
aluminium. Blat stołu wykonany z płyty 
laminowanej w kolorze klonu o gr. 24-26 
mm wykończonej obrzeżem o gr. 1-3 mm., 
o śr. 80 - 85 cm  i  wys. 76 -78 cm 

 

 

1 szt. 

5. Biurko z dwoma szufladami 
Biurko z 2 szufladami z czego jedna 
zamykana jest na zamek, wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 17-19 mm w kolorze 
klonu, wykończone obrzeżem o gr. 1-3 mm 
z zaokrąglonymi narożnikami, wym. 120-
122 x 60-62 x 76-78 cm 
  

1 szt. 



 

6. Sztaluga mała 
Sztaluga mała stołowa bukowa o 
wymiarach wys. 40-50 x szer. 26 – 29 cm  

 

20 szt. 

7. Sztaluga duża 
Sztaluga studyjna bukowa o wymiarach 
wys. 185 -190 x szer. 65 -70 x gł. 100 - 105 
cm 

 
 

20 szt. 

8. Antyramy 70 x 100 cm 
W skład antyramy wchodzą: klipsy 
mocujące, plexi o grubości ok. 1mm o 
przejrzystości jak szkło, płyta tylna HDF o 
grubości 2,8 - 3 mm, zawieszki do 
powieszenia w pionie i poziomie, folia 
ochronna, która zabezpiecza plexi przed 
porysowaniem powierzchni. 
 

 

 

20 szt. 

9. Antyramy 46 x 60 cm 
W skład antyramy wchodzą: plexi, która 
posiada taką samą przejrzystość jak szkło, 
malowanej po bokach na biało płyty HDF o 
grubości 2,8 - 3 mm., zawieszek do 
mocowania w poziomie i w pionie, klipsy 
mocujące, które idealnie dociskają 
tworzywo plexi do płyty HDF. 
 

 

 

20 szt. 

10. Szyna galanteryjna  
Szyna aluminiowa o wymiarach 8,2 x 32 
mm w kolorze białym o długości 200-250 
cm. Montowana do ściany przy pomocy 
klipsów – wkrętów do szyny, w komplecie 
każdej szyny linki i haki do zawieszania 
obrazów max do 4 kg obciążenia. 

 

 
 

3 szt. 

11. Zestaw ekspozycyjny 
krata regulowana, wysokość 200 - 210 x 
długość 100-110 cm, ramy z rurek 
stalowych o średnicy 24-26 mm, oczka krat 
50 x 50 mm,  
w komplecie z zaciskami i  haczykami 
służącymi do zawieszenia gablot, 
wykończenie malowane, szare, w 
komplecie podwójne nogi w przypadku 
umieszczenia każdej kraty osobno. 
 

 

 
 

3 szt. 

 



 

Zestawienie wyposażenia zaplecza sanitarno – kuchennego w Dzikowcu 

Lp. Opis Rysunek, wzory przykładowe, zdjęcia poglądowe  ilość 
1. Zestaw mebli 

kuchennych 
Fronty szafek 
wykonane w połysku 
z płyty wiórowej 
białej laminowanej o 
gr. 15-17 mm, 
korpusy  wykonane z 
płyty wiórowej w 
kolorze dąb sonoma  
Szafki:  
stojące - 60 cm z 
szufladą i półką (2 
sztuki), 80 cm 
zlewozmywakowa, 
60 cm z 3 szufladami, 
60 cm z półką, 90 cm 
narożna z półką;  
wiszące - 60 cm z 
witryną i półką (2 
sztuki), 80 cm z 
półką, 60 cm z półką 
(2 sztuki). 

 

 

1 
zestaw  

2. Stół 
Blat z płyty MDF o 
kolorze białym, 
stelaż: drewno 
dębowe, długość 90-
120 cm, szerokość 
80-90 cm, wysokość 
75-80 cm 
 

 
 

2 szt. 

3. Krzesła składane 
Drewniane krzesło w 
kolorze naturalnego 
drewna o wymiarach: 
Szerokość – 43-45 
cm, Głębokość – 40-
45 cm, Wysokość - 78 
-80cm, Wysokość 
siedziska – 47-50 cm 
 

 

4 szt. 

4. Szafa biurowa 
Szafa 2-drzwiowa 
wykonana z płyty 
laminowanej w 
kolorze klonu. 
Wyposażona w 4 

 2 szt. 



 

półki i zamek z 
kluczem, wym. 76-78 
x 40-41 x 185-186 cm 
 

 
 

5. Zlewozmywak 
Wymiary (szer. x dł. 
w cm): 80 x 60  
Materiał wykonania: 
Stal nierdzewna  
Z wycięciem pod 
baterię 
zlewozmywakową 
stojącą. 

 

1 szt 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bateria 
zlewozmywakowa 
Bateria 
jednouchwytowa, 
stojąca. Elastyczna 
wylewka ułatwiająca 
napełnienie wodą 
dużych garnków czy 
wiader. Wykonana ze 
stali nierdzewnej o 
zerowej zawartości 
ołowiu. 
Wysokość (w cm): 
34-36  
Wysokość pod 
wylewką (w cm): 15-
17, rodzaj wylewki: U  

 

1 szt 

 

https://www.leroymerlin.pl/kuchnie/baterie-kuchenne-i-akcesoria/baterie-zlewozmywakowe-inox-i-kolorowe/bateria-kuchenna-mieszaczowa-elastic,p581298,l2668.html

