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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Cześć 4 - Zakup pozostałego wyposażenia do prowadzenia sekcji (stoły, krzesła, szafy, 

regały, gabloty) 
 

 

 

L.P. 
Podstawowe wymagania które muszą spełniać dostarczane produkty 

 

1 Krzesło miękkie konferencyjne 100 szt. 

 

Rama prosta 

Kolor ramy: jednolity srebrny  

Rama stalowa malowana proszkowo o profilu min. 25x25x1,2 mm 

 

Siedzisko wykonane z pianki poliuretanową min. 5cm 

Kolor tapicerki: granat 
 

Wymiary krzesła: 

Wysokość oparcia min. 92 cm 

Wysokość siedziska min. 45 cm 

Wymiary siedziska: min.  40x40 cm 

Wytrzymałość min. 200 kg 

Waga min. 5,5 kg maks. 7 kg 

Możliwość sztaplowania  

 

2 Stół do prowadzenia zajęć 20 szt. 

 

Stół ze stabilną podstawą, blat płyta laminowana dwustronnie o 

grubości minimum 25 mm wykonana z laminatu odwzorowującego 

strukturę drewna w kolorze dopasowanym do mebli znajdujących się na 

wyposażenia GOK-u. Obrzeże blatu zabezpieczone PCV o grubości min. 

2mm. Wymiary długość minimum 200 cm, szerokość minimum 90 cm, 

wysokość minimalna 74 cm - maks. 75 cm 

 

3 Szafy do przechowywania instrumentów 5 szt. 

 

Podwójne drzwi zamykane na klucz. Konstrukcja wyposażone w półki 

wewnętrzne min. 5 szt. Wymiary – szerokość min. 80 cm, głębokość min. 50 

cm, wysokość min. 250 cm. Zabudowa dwudzielna: szafa o wysokości min.  

180 cm + szafka górna o wysokości min. 70 cm. Materiał: konstrukcja i półki 

wewnętrzne – płyta laminowana dwustronnie , gr min. 22mm, drzwi – lustro, 

gr. min.  18 mm. Obrzeża ABS klejone na gorąco. 

Kolor zbliżony do koloru mebli istniejących 

 

4 Regał do ekspozycji prac, pucharów 2 szt. 

 

Podwójne drzwi, przeszklone. Konstrukcja wyposażona w półki 

wewnętrzne minimum 5 szt. Wymiary min. szerokość 80 cm, głębokość 40 

cm, wysokość 180 cm. Materiał: konstrukcja i półki wewnętrzne – płyta 

laminowana dwustronnie , gr min. 22 mm, drzwi – płyta laminowana 

dwustronnie , gr min. 18 mm. Obrzeża ABS klejone na gorąco. Kolor zbliżony 

do koloru mebli istniejących 

 

5 Gabloty informacyjne, wewnętrzne 2 szt. 

 

Gablota wykonana z profilu aluminiowego, do używania wewnątrz 

budynku, drzwiczki z pleksi zamykane na kluczyk, tył gabloty 

wzmocniony blachą ocynkowaną, powierzchnia tekstylna lub suchościeralną 

– magnetyczna, w komplecie elementy mocujące, Rozmiar: 

min 120x100 cm. Oświetlenie wewnętrzne LED 

 


