Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-382/10
Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy Kosztorys Ofertowy
Przedmiot Zamówienia

L.p.

Nazwa

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

1

Biurko 100x75x75h na nogach
rurowych

7

2

Kontener dostawny 1-szufladowa +
szafka 42x75x75h
( UWAGA – na aranŜacji 4 szuflady )

7

3

Biurko 160x75x75h na nogach
rurowych

7

4

Szuflada na klawiaturę o szer.70cm

7

5

Podwiesie metalowe na komputer

7

6

Dostawka konferencyjna 75x40x75h –
na metalowej nodze

7

7

Szafka wisząca nad biurkiem
80x38x45h

8

Szafa aktowa 80x38x218

7

9

Szafka wisząca 80x38x75h

2

10

Blat nad kaloryferem na drukarki
200x40

1

11

Stół konferencyjny 180x90x75h na
nogach rurowych

1

14

RAZEM

........................................................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Specyfikacja techniczna:
a) Wszystkie meble wykonane z płyty melaminowanej oklejanej na krawędzi listwą PCV.
Płyta Pfleiderer w kolorze klon Vancouver R 5706 i aluminium F 8582 posiadająca atest
higieniczności –E 1 struktura perełka-matowa, rozpraszająca światło, nie powodująca
odblasków lub płyta równowaŜna o tej samej kolorystyce i strukturze.
b) W przypadku szaf aktowych poz nr 8 ,Szafek wiszących nad biurkiem poz nr 7 ,
szafek wiszących poz nr 9 oraz kontenerki poz nr 2 kolorystyka ma wyglądać
następująco: drzwi , (szuflada w przypadku kontenerów) oraz top górny maja być
wykonane z płyty w kolorze klon Vancouver R 5706 , a korpusy tych szaf, szafek ,
kontenerków w kolorze aluminium F 8582.
c) Na aranŜacji uwzględniono kontenerki 4 szufladowe natomiast zamawiający
wymaga by kontenerki zawierały jedną szufladę u góry na dole szafkę z
drzwiczkami zamykaną kluczykiem.
d) Biurka mają być wykonane na stelaŜu metalowym noga rurowa.
e) Blaty biurek, kontenerów, topy górne szaf i szafek wiszących wykonane z płyty 25 mm
oklejanej PCV 2mm. W blatach przelotki umoŜliwiające przeprowadzenie kabli pod
biurko.
f) Korpusy szaf wykonane z płyty o gr. 18mm,równieŜ oklejana PCV.
g) Wszystkie szafy i szafki zamykane zamkiem.
h) Uchwyty metalowe szerokie meblowe o rozstawie 128 mm.
i) Szafy i kontenerki na stopkach regulacyjnych pozwalających na poziomowanie w zakresie
27 mm.
j) Wszystkie meble fabrycznie nowe, wykonane na połączeniach mimośrodowych.

