
Załącznik nr  4 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

l.p. Nazwa pom. 
Nr 

pom. 
Opis 

Ilość 

Szt. 
Przykładowe zdjęcie 

1. Kasa 1.1 

Krzesło obrotowe, biurowe 

Głębokość całkowita – ok. 60 cm  

Szerokość całkowita – ok. 65 cm  

Wysokość – ok. 110-120 cm 

Wysokość podłokietnika max od ziemi – 75 cm  

Wysokość podłokietnika min od ziemi – 65 cm  

Konstrukcja szkieletu – stal, tworzywo sztuczne  

Tapicerka – skóra ekologiczna, siatka  

Regulacja wysokości – tak  

Regulacja podłokietnika – nie  

Mechanizm TLT (odchylanie z funkcją blokowania w pozycji pionowej) - tak  

Max obciążenie – 150 kg  

Kółka –PU 

Średnica kółek –ok. 48 mm  

1 

  

2. Kasa 1.1 

Krzesło biurowe – gabinetowe 

Wymiary 

szerokość: ok. 47 cm. 

głębokość: ok. 49 cm.  

wysokość: ok. 81 cm. 

Materiał: Tkanina / metal 

Kolor: czarny 

2 

 

3. Kasa 1.1 

Biurko narożne 

Wymiary: 160x160 wysokość 75 cm, głębokość blatu 60/50 cm (50 cm od strony 

prawej) 

Blatu osadzonego na dwóch szafkach. Jedna szafka z wnęką i drzwiami oraz druga z 

wnęką i min. trzema szufladami (drzwi i szuflady zamykane na klucz) 

 

1 

 



4. Kasa 1.1 

Szafa z sejfem 

-Szafka zamykana na klucz z szerokimi półkami na segregatory. 

-Standardowa głębokość półek umożliwia łatwe przechowywanie segregatorów. 

-3 szuflady zamykane na klucz. 

-Sejf na szyfr zamykany w dodatkowej skrytce-także zamykanej na klucz. 

Wymiary sejfu: 

- wysokość: 33 cm; 

- szerokość: 35 cm; 

- głębokość: 30 cm. 

-Wyciągając półki umożliwiające przechowywanie przedmiotów biurowych o większych 

gabarytach.  

Wymiary szafy: 

Wysokość 185 cm 

Szerokość 90 cm 

Głębokość 40 cm 

1 

 

5. Kasa 1.1 

Szafa biurowo - socjalna 

Mocna konstrukcja (metalowa), modułowa budowa 

Wyposażona w półki, szuflady i wnękę z drążkiem.  

Wymiary: 

• Wysokość: ok. 200 cm 

• Szerokość: ok. 90 cm 

• Głębokość: ok. 50 cm 

1 

 

6. Kasa 1.1 

Czajnik bezprzewodowy 

 Pojemność [l]: 1.8 

 Moc grzałki [W]: 1800 

 Grzałka: Płaska 

 Wykonanie: Stal nierdzewna 

 Regulacja temperatury: Nie 

1 

 

7. 
Toaleta dla 

niepełnosprawny

ch 
1.3 

Przewijak 

Podstawa stolika, wykonana ze stalowych rur zapewnia wytrzymałość, stabilność oraz 

estetykę. Przewijak wyposażony jest w stopkę umożliwiającą poziomowanie na 

nierównej powierzchni. 

-Wysokość całkowita: ok. 910 mm 

-Wysokość leża: ok. 800 mm 

-Głębokość: ok. 680 mm 

-Szerokość: ok. 860 mm 

1 

 



8. 
Pierwsza 

pomoc 
1.10 

Kozetka lekarska 

 

Całkowita szerokość, mm ok.  550 

Całkowita długość, mm ok. 1880 

Całkowita wysokość, mm ok. 510 

Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° 

Masa stołu, kg ok. 27 

Dopuszczalne obciążenia, kg 180 
 

1 

 

9. 
Pierwsza 

pomoc 
1.10 

Krzesło biurowe – gabinetowe 

Wymiary 
szerokość: ok. 47 cm. 

głębokość: ok. 49 cm.  

wysokość: ok. 81 cm. 

Materiał: Tkanina / metal 

Kolor: czarny 

3 

 

10. 
Pierwsza 

pomoc 
1.10 

Stół 

Wymiary: 

Długość 160 cm 

Wysokość ok. 75 cm 

Szerokość 80 cm 

Powierzchnia blatu pokryta laminatem, który jest trwały, odporny na uszkodzenia i 

zarysowania oraz wilgoć. Grubość blatu min. 25 mm 

Stalowe nogi 

 

1 

 

11. 
Pierwsza 

pomoc 
1.10 

 

Szafa metalowa 

dane techniczne 

    • wysokość: 185 cm 

    • szerokość: 90 cm 

    • głębokość: 40 cm 

Funkcjonalna metalowa szafa biurowa z najwyższej jakości stali. Dwudrzwiowa gablota 

w górnej sekcji, dwie szuflady zamykane na klucz oraz niezawodne półki w ostatniej 

strefie 

1 

 



12. 
Pierwsza 

pomoc 
1.10 

Krzesła dla ratowników 

Wymiary podstawy ok. 800mm x 900mm. 

Siedzisko na wysokości ok. 900mm. 

Konstrukcja z rury stalowej, kwasoodpornej 

Uchwyty na powieszenie koła ratunkowego i boi ratowniczej 

2 

 

13. 
Pomieszczenie 

socjalne 
1.12 

Czajnik bezprzewodowy 

 Pojemność [l]: 1.8 

 Moc grzałki [W]: 1800 

 Grzałka: Płaska 

 Wykonanie: Stal nierdzewna 

 Regulacja temperatury: Nie 

 

1 

 

14. 
Pomieszczenie 

socjalne 
1.12 

Aneks kuchenny 

W zestaw aneksu kuchennego o długości 2,80-3,00 m wchodzi: 

1. Szafka pod zlewozmywak 

2. Szafka kuchenna stojąca (szuflady min. 3 szt./szafkę) 

3. Lodówka pod blatowa: klasa energetyczna min. A++; pojemność chłodzenia min. 84 

l; pojemność zamrażarki min. 10 l; 

4. Szafki wiszące minimum 2 półki w szafkach, na całej długości aneksu kuchennego. 

Fronty gładkie, płyta laminowana, okleina ASB, w kolorach szarości, 

Blat cały, kolor olcha (ciemniejszy od frontów) 

1 kpl. 

 

15. 
Pomieszczenie 

socjalne 
1.12 

Mikrofalówka 

 Rodzaj wolnostojący 

 Moc min. 700 W 

 Funkcje podstawowe Podgrzewanie, Rozmrażanie 

 Funkcje dodatkowe: Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, Zegar 35-minutowy 

z sygnałem akustycznym 

 Liczba poziomów mocy: 5 

 Średnica talerza obrotowego [cm] 25.5 

1 

 



16. 
Pomieszczenie 

socjalne 
1.12 

Kuchenka elektryczna 

 Napięcie zasilania: 230 V 

 Moc min. 2500 W 

 Pola grzewcze: 2 

 Lampa sygnalizacyjna: tek 

 Wykonanie: stal nierdzewna 

 Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa 

 anty poślizgowe 

1 

 

17. 
Pomieszczenie 

socjalne 
1.12 

Krzesło biurowe – gabinetowe 

Wymiary 

szerokość: ok. 47 cm. 

głębokość: ok. 49 cm.  

wysokość: ok. 81 cm. 

Materiał: Tkanina / metal 

Kolor: czarny 

3 

 

16. 
Pomieszczenie 

socjalne 
1.12 

Stół 

Wymiary: 

Długość 160 cm 

Wysokość ok. 75 cm 

Szerokość 80 cm 

Powierzchnia blatu pokryta laminatem, który jest trwały, odporny na uszkodzenia i 

zarysowania oraz wilgoć. Grubość blatu min. 25 mm 

Stalowe nogi 

 

1 

 

19. 
Pomieszczenie 

socjalne 
1.12 

Szafa ubraniowa 

- szafka ubraniowa BHP z półką na buty 2-drzwiowa 

- 1 skrytka w kolumnie, 2 kolumny 

- wymiary całkowite: 180x60x49cm (WxSxG) 

- wentylacja nowoczesna (perforacja) 

- ryglowanie 1-punktowe 

- zamek w systemie klucza master 

- do każdego zamka 2 kluczyki 

- w każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku 

- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach 

- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany 

1 

 



20. 
Pomieszczenie 

socjalne 
1.12 

Szafa ubraniowa 

szafka ubraniowa BHP z półką na buty 4-drzwiowa 

- 1 skrytka w kolumnie, 4 kolumny 

- malowana proszkowo wg palety RAL 

- wymiary całkowite: 180x120x49cm (WxSxG) 

- wentylacja nowoczesna (perforacja) 

- ryglowanie 1-punktowe 

- zamek w systemie klucza master 

- do każdego zamka 2 kluczyki 

- w każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku 

- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach 

- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany 

2 

 

21. Biuro 1.13 

Biurko narożne 

Wymiary: 160x160 wysokość 75 cm, głębokość blatu 60/50 cm  

Blatu osadzonego na dwóch szafkach. Jedna szafka z wnęką i drzwiami oraz druga z 

wnęką i min. trzema szufladami (drzwi i szuflady zamykane na klucz) 

 

1 
 

22. Biuro 1.13 

Krzesło obrotowe, biurowe 

Głębokość całkowita – ok. 60 cm  

Szerokość całkowita – ok. 65 cm  

Wysokość – ok. 110-120 cm 

Wysokość podłokietnika max od ziemi – 75 cm  

Wysokość podłokietnika min od ziemi – 65 cm  

Konstrukcja szkieletu – stal, tworzywo sztuczne  

Tapicerka – skóra ekologiczna, siatka  

Regulacja wysokości – tak  

Regulacja podłokietnika – nie  

Mechanizm TLT (odchylanie z funkcją blokowania w pozycji pionowej) - tak  

Max obciążenie – 150 kg  

Kółka –PU 

Średnica kółek –ok. 48 mm  

1 

  

23. Biuro 1.13 

Krzesło biurowe – gabinetowe 

Wymiary 

szerokość: ok. 47 cm. 

głębokość: ok. 49 cm.  

wysokość: ok. 81 cm. 

Materiał: Tkanina / metal 

Kolor: czarny 

2 

 



24. Biuro 1.13 

Szafa na dokumenty 

Mocna konstrukcja (metalowa), modułowa budowa oraz solidne zabezpieczenie przed 

dostępem osób trzecich.  

Szerokość: 90 cm 

Wysokość: 195 cm 

Głębokość: 40 cm 

 

2 

 

25. Biuro 1.13 

Szafa biurowo - socjalna. 

Mocna konstrukcja (metalowa), modułowa budowa 

Wyposażona w półki, szuflady i wnękę z drążkiem.  

Wymiary: 

• Wysokość: ok. 200 cm 

• Szerokość: ok. 90 cm 

• Głębokość: ok. 50 cm 

 

1 

 

26. - - 

Leżak 

1. Lekka i zarazem solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego w kolorze białym 

2. Rama leżaka wykonana jako jeden odlew (monobloc),  

3. Oparcie min. 5-stopniowa regulacja kąta pochylenia umożliwiająca dopasowanie 

leżaka do indywidualnych potrzeb; 

4. Łatwy do utrzymania czystości; 

5. Szerokie i długie nogi zapobiegające zapadaniu się leżaka pod obciążeniem; 

6. Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV; 

7. Wymiary ok. dł. 190 cm, szer. 67 cm, wys. 30 cm,  

50 

 



27. - - 

Fotel ogrodowy 
1. Lekka i zarazem solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego w kolorze białym; 

2. Łatwy do utrzymania czystości; 

3. Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV; 

Wymiary krzesła: 

 Szerokość: ok. 57 cm 

 Głębokość: ok. 62 cm 

 Wysokość całkowita: ok. 108 cm 

Udźwig: do min. 100 kg 

Krzesło posiada regulację oparcia w min. 5 pozycjach. 

 

50 

 

 

 

Przedmiot zamówienia również obejmuje transport, wniesienie, montaż (poskładanie), ustawienie, wypoziomowanie i inne czynności do 

wykonania celem prawidłowego użytkowania.  

Przedmiotowe meble będą zlokalizowane w pomieszczeniach basenu miejskiego w Lwówku Śląskim w związku z powyższym muszą być 

odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. Dodatkowo należy zachować jednakową kolorystykę wszystkich mebli 

(chyba, że w opisie jest określone inaczej). 

Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt min. 24 miesięcznej gwarancji w przypadku dłuższej gwarancji producenta na dany sprzęt będzie 

obowiązywać gwarancja dłuższa dla tego sprzętu. 

 

 

 

 

 


