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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

DOSTAWA DO PRACOWNI SZKOLNYCH - MEBLE 

 

L.p. Nazwa* Ilość 
Jednostki 

miary 

Opis produktu (minimalne wymagania)* 

 
Szkoła/Pracownia 

      

1. 
Metalowa stojąca szafka na 

laptopy  
1 sztuka 

Szafa na laptopy przystosowana do przechowywania i ochrony laptopów oraz 

tabletów malowana w technologii proszkowej. Wyposażona w 10 oddzielnych 

skrytek na urządzenia, zamykanych za pomocą zamka ryglującego. Korpus 

szafy wykonany z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,2 mm, drzwi 

szafy mają grubość 2,0 mm, półki grubości 1,0 mm. 

Wymiary wys. x szer. x gł. 1800 x 400 x 500 

Waga ok. 70 kg (+-2kg) 

Grubość blachy 1,0mm - 2,0mm 

Liczba półek 10 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Dzierżoniowie 

2. Szafa na 20 laptopów  1 sztuka 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 92x180x50cm., przynajmniej 20 komór 

zamykanych na klucz. 

Szafa bez zasilania, kolor biały 

II Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana 

Pawła II w Dzierżoniowie 

3. 

Stolik ucznia – 2 osoby 

(Pracownia językowa  - 25 

stanowisk  uczniowskich + 

jedno stanowisko dla 

nauczyciela) 

11 sztuka 

Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości 

min. 25 mm, wykończenie blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 

cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, 

przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm, 

ustawione w podkowę, stoliki szczytowe mają zaokrąglone rogi blatu. 

Wykorzystywane w ramach pracowni językowej. 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Dzierżoniowie 

4. 

Stolik ucznia - 3 osoby 

(Pracownia językowa  - 25 

stanowisk  uczniowskich + 

jedno stanowisko dla 

nauczyciela) 

1 sztuka 

 Stolik ucznia – 3 osoby sztuka. Elementy wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie blatu grubą 

okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między 

blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 180-195 cm 

x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm, ustawione w podkowę, stoliki szczytowe 

mają zaokrąglone rogi blatu. Wykorzystywane w ramach pracowni językowej. 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Dzierżoniowie 



5. 

Biurko nauczyciela 

(Pracownia językowa  - 25 

stanowisk  uczniowskich + 

jedno stanowisko dla 

nauczyciela) 

1 sztuka 

Biurko komputerowe z szafką, szufladą i półkami. Kolor: olcha 

Wymiary: 

szerokość: 124 cm 

wysokość: 75 cm 

głębokość: 60 cm 

Duży blat, kontener z półką zamykany na klucz, miejsce na komputer 

stacjonarny, wysuwana półka na klawiaturę, ruchoma podstawka. 

Specyfikacja: 

- płyta laminowana grubości min. 18 mm, odporna na wilgoć i zarysowania 

- obrzeże blatu cięte do kąta prostego 

- ruchoma nadstawka 

- miejsce na duży komputer 

- pojemna szafka z półką i zamkiem. 

Wykorzystywane w ramach pracowni językowej. 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Dzierżoniowie 

6. Krzesło dla ucznia  25 sztuka 

Wykonane z wytrzymałej tkaniny, kolor: granat. Materiał: 100% włókno 

syntetyczne. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i 

oparcie tapicerowane. wys. 47 cm 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Dzierżoniowie 

7. Krzesło dla nauczyciela 1 sztuka 
Stelaż krzesła chromowany, na płozach, siedzisko i oparcie tapicerowane 

czarną siatką. Materiał 100% włókna syntetyczne, kolor: granat. 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Dzierżoniowie 

8. Stoliki pojedyncze 4 sztuka 

Stół 1-os. z regulowaną wysokością 3-7, zielony. Blat wykonany z płyty 

laminowanej o gr. min. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV. Regulowany 

stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 i 30 x 15 mm., 

haczyki na tornister, masywna, podwójna noga, plastikowe zatyczki chroniące 

podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez 

zarysowaniem go podczas regulowania wysokości.  

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Dzierżoniowie 

9. Krzesła obrotowe regulowane 4 sztuka 

Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, wykonane z tworzywa 

sztucznego. Otwór w oparciu. Odporne na zabrudzenia i wilgoć. 

Antypoślizgowa powierzchnia krzesła. Stelaż krzesła wyposażony w kółka i 

mechanizm regulacji wysokości. wys. siedziska od 43 do 56 cm. 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Dzierżoniowie 

10. Meble  1 zestaw 

Zestaw mebli "Łąka" - meble laminowane, wykonane z płyty laminowanej o 

gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej 

płyty MDF, laminowanej lub lakierowanej. Zestaw ma zawierać: -

Laminowane aplikacje na szafki – Łąka -3 szafki o wym. 75 x 40 x 87 cm, w 

tym 2 z drzwiczkami (wys. szafek z aplikacjami: kwiatek – 158 cm, motylek – 

140 cm, trawka – 99 cm) -Szafkę słupek o wym. 45 x 40 x 156 cm (227 cm z 

aplikacją) -Nadstawkę o wym. 75 x 40 x 42 cm (54 cm z aplikacją), z 

wysuwanym pojemnikiem 

Szkoła Podstawowa  im. 

K. K. Baczyńskiego           

w Piławie Górnej 



11. Dywan 1 sztuka Dywan w kolorze zielonym. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza 

pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny.   

- wysokość runa: 7 mm  

- wym. 2 x 3 m 

Szkoła Podstawowa im. 

K.K. Baczyńskiego          

w Piławie Górnej 

12. 

Fotel z podnóżkiem 1 sztuka 

fotel tapicerowany,  

stelaż wykonany z drewna bukowego,  

wypełnienie siedziska stanowi pianka wysoko elastyczna,  

wykończenie nóg - drewno bukowe, lakierowane,  

fotel w zestawie z podnóżkiem. Szczegóły: 

szerokość 69 cm 

wysokość 88 cm 

głębokość 86 cm 

szerokość siedziska 42 cm 

wysokość siedziska 41 cm 

głębokość siedziska 50 cm 

szerokość podnóżka 53 cm 

wysokość podnóżka 38 cm 

głębokość podnóżka 37 cm 

Szkoła Podstawowa nr 9 

im. Mikołaja Kopernika   

w Dzierżoniowie 

13. 
Biurko Profesjonalne – 

brzozowe z zielonymi 

drzwiczkami                              

i 2 szufladami   

2 sztuka 

Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza z zielonymi frontami. Możliwość montowania szafki z drzwiczkami 

oraz szuflad zarówno prawo-jak i lewostronnie. Wbudowane zamki w szafkach 

i szufladach. 

wym. szer. 120cm, gł. 60 cm, wys. 77 cm 

Szkoła Podstawowa nr 9 

im. Mikołaja Kopernika   

w Dzierżoniowie 

14. 

Stół jednoosobowy wys. 5 2 sztuka 

Klasyczna ławka szkolna jednoosobowa na metalowym stelażu o profilu 

kwadratowym o wymiarze 25 x 25 mm, w kolorze szarym. Stelaż wzmocniony 

metalowymi poprzeczkami o średnicy 20 mm, na których umocowane są 

haczyki na tornistry. Rama ławki wzmocniona narożnikiem z przetłoczeniem. 

Blaty wykonane z płyty w kolorze bukowym o grubości 18 mm, wykończone 

obrzeżem PCV w kolorze multiplet. Stopki nóg ławki wyposażone w 

plastikowe zaślepki.  

Szkoła Podstawowa nr 9 

im. Mikołaja Kopernika   

w Dzierżoniowie 

15. 

Siedziska dla dzieci 8 sztuka 

Bezszkieletowe siedziska wypełnione kulkami polistyrenu. Materiał pokrowca 

- wytrzymała wodoodporna tkanina: ekoskóra, plusz-amore, poliester, design 

poliester, design plusz 

Wysokość 110 cm 

Podstawa 70 cm 

Wypełnienie 220 l 

Zdejmowany pokrowiec: tak w materiale plusz 

Posiada atest PZH 

Szkoła Podstawowa im. 

K.K. Baczyńskiego          

w Piławie Górnej 



16. 

Krzesło obrotowe rozmiar 5 2 sztuka 

Ergonomiczne krzesło z czarną tapicerką, wykończone czerwoną lamówką. 

Wyposażone w regulowane góra-dół podłokietniki.  

Zakres regulacji wysokości siedziska 43-58cm,wzrost 146-176cm.  

-Głębokość siedziska 38cm, 

-Szerokość siedziska 42cm, 

-Wysokość oparcia 42cm, 

-Wysokość blatu biurka 71-82cm, 

-Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen 

-Tapicerowane siedzisko z oparciem - 100% poliester; 

-Dolna podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego, kółka 

zabezpieczone kauczukiem 

Szkoła Podstawowa nr 9 

im. Mikołaja Kopernika    

w Dzierżoniowie 

 

* Zamawiający używając w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, handlowych, znaków towarowych itp. ma na celu wskazanie standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych produktu. Tym samym 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą 

wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.  
* Użyte w opisie „np. marka/towar/producent” ma stanowić jedynie ułatwienie dla Wykonawcy, który nie musi wybierać tych marek/producentów/towarów. Zabieg ten ma na celu głównie usprawnienie procesu 

postepowania, dając ogólny pogląd wykonawcom i zamawiającemu na specyfikację zamawianego sprzętu. 

 


