Załącznik nr 4.2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY
Część nr 2 pn. „ Dostawa mebli szkolnych ”
L.p.

Nazwa

j.m.

ilość

1
1.

2

3
Szt.

4
2

Tablica sucho ścieralna

2.

Biurko
szkolne - nauczyciela

Szt.

1

3.

Krzesło

Szt.

1

Cechy
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

5
Wymiar min. 1500x1000 mm
W ramie aluminiowej
Z półką
Magnetyczna
Wykonane z płyty laminowanej min. 18mm,
oklejonej obrzeżem PCV 2mm.
Wymiar blatu min. 1300x600 mm
Przód zabudowany blendą.
blat z nadstawką na monitor , jedną otwieraną szafką (zamykana) i
dwoma szufladami
tapicerowane siedzisko i oparcie
wysokie oparcie
regulowane podłokietniki
możliwość kołysania się
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19˚, przy 8˚ odchylenia
siedziska
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
regulacja siły oporu oparcia
Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy
użytkownika
Up&Down - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 10
zapadek
płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika
pneumatycznego
podstawa - polerowane aluminium
samohamowne kółka do powierzchni twardych

Cena jednostkowa
brutto
6

Wartość brutto
(4x6)
7

4.

Meble szkolne,
biurowe/szafa

Szt.

2

5.

Stolik komputerowy

Szt.

18

6.

Krzesło komputerowe

Szt.

18

a. Wymiary 1820x800x420
b. 2 części –zamykane dwuskrzydłowymi, zamykanymi na klucz
drzwiczkami; drzwiczki mogą być wypełnione „mlecznym” szkłem;
z uchwytami; każda z części wyposażona w przestawną półkę
c. Cześć z drzwiczkami oddzielone otwartą półką
d. Materiał: płyta meblowa
e. Powierzchnia pokryta laminatem drewnopodobnym
a. rozmiar 6 (wysokość ok. 760 mm )
b. jednoosobowy
c. blat płyta laminowana 18 mm
d. wymiary blatu ok. 760 x ok. 600
e. z wysuwaną półka na klawiaturę
f. z półką na komputer montowaną u dołu , po dowolnej stronie stolika
g. stelaż czarny, metalowy
a. obrotowe
b. regulowana wysokość od 570- 820 mm
c. na kółkach
d. tapicerowane siedzisko
e. regulowane i tapicerowane oparcie

Razem brutto

……………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

