
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA   / biurka i stoły

NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA ILOŚĆ

KONDYGNACJA 0

0.3 7,60 m2 POKÓJ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI 0

1 11 BIURKO 2

0.6 123,0 m2 WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH 0

2 18 STOLIK OKRĄGŁY 4

0.7 62,00 m2 MEDIATEKA /KAFEJKA INTERNETOWA 0

3 46 STOLIK OKRĄGŁY 5

4 48 STOLIK OKR. WYSOKI 1

0.8 20,00 m2 CZYTELNIA CICHA 0

5 64 BIURKO 12

KONDYGNACJA +1 0

1.20 108,0 m2 WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI 0

6 75 STOLIK KAWOWY kwadratowy 3

7 76 STOLIK OKRĄGŁY MAŁY 4

1.22 13,45 m2 GABINET DYREKTORA 0

8 112 BIURKO 1

9 117A STÓŁ OKRĄGŁY 1

1.23 12,33 m2 BIURO 0

10 121 BIURKO 1

1.25 12,77 m2 POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW 0

11 128 STÓŁ 4 OSOBOWY Z KRZESŁAMI/ ZESTAW 1 lita sosna stół i krzesła 

POW. 
POM. 
(m2)

NUMER 
PRODUKT

U

WYMIAR (WYMIARY DOPASOWAĆ I SPARWDZIĆ NA BUDOWIE, DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE 5%)

przybliżone wymiary:  długość: 150,0 cm, wysokość: 74,0 cm, głębokość: 60,0 cm, bok od ściany i ścianka wzmacniająca z 
płyty 18mm, blat i ściana od strony przejścia z blatu o grubości minimum 38 mm. Kolor szary ral 7004 signal grey lub 
zbliżony/podobny, gładki lub z delikatną fakturą. od spodu wbite nóżki z tworzywa. na blacie przepust przewodów z 
tworzywa, w kolorze pasującym do blatu. według wizualizacji poglądowej. Przystępujący do przetargu moze zaproponować 
inne biurko z podobnych/ zbliżonych materiałów. Biurko może wyglądać inaczej jednak wymiary i kolor muszą odpowiadać 
przedstawionej specyfikacji.

stolik okrągły średnica ø 600-700 mm , h = 600-720 mm, baza okrągła, płaska, kolumna chrom bądź stal nierdzewna. Talerz 
– stal nierdzewna bądź chrom,  kolor blatu – biały, materiał  blatu – blat z tworzywa sztucznego, według rysunku 
poglądowego.     

stolik okrągły średnica 600 -700cm, h = 600-720 mm, baza okrągła, płaska, kolumna chrom bądź stal nierdzewna, talerz – 
stal nierdzewna, bądź chrom, kolor blatu – biały, materiał  blatu – blat z tworzywa sztucznego, według rysunku poglądowego. 
    

stolik okrągły średnica 60-80cm, h 110-120 cm ,  kolumna chrom bądź stal nierdzewna, talerz – stal nierdzewna, bądź 
chrom, kolor blatu – biały, materiał  blatu – blat z tworzywa sztucznego, według rysunku poglądowego.        

biurko białe, przybliżone wymiary szerokość: 70,0 cm, głębokość: 50,0 cm, wysokość: 85,0 cm, blat z płyty wiórowej 
wykończony laminatem hpl, nogi drewniane, według rysunku poglądowego.                                                             

Kolor - żółty, wymiary: 55 x 55 cm, według rysunku poglądowego. 
stolik okrągły średnica 600 -700cm, h = 400-500 mm, na nogach drewnianych, kolor blatu – biały, materiał  blatu – blat z 
tworzywa sztucznego, według rysunku poglądowego.     

biurko narożne -szerokość 170,0 - 220,0 x 170,0 – 220,0cm, -głębokość 60,0 cm, -wysokość 74-77,0 cm,
minimalistyczne biurko w kolorze białym. materiał blatu:płyta laminowana, materiał korpusu:metal, proszkowany na biało, 
otwór w blacie na kable, w zestawie 2 komody podbiurkowe z trzema szufladami na kółkach. według rysunku poglądowego. 

stolik okrągły średnica 600 -700cm, h = 600-720 mm, baza okrągła, płaska, kolumna chrom bądź stal nierdzewna,
talerz – stal nierdzewna, bądź chrom, kolor blatu – biały, materiał  blatu – blat z tworzywa sztucznego, według rysunku 
poglądowego.     

biurko narożne -szerokość 170,0 - 220,0 x 170,0 – 220,0cm, -głębokość 60,0 cm, -wysokość 74-77,0 cm,
minimalistyczne biurko w kolorze białym. materiał blatu:płyta laminowana, materiał korpusu:metal, proszkowany na biało, 
otwór w blacie na kable, w zestawie 2 komody podbiurkowe z trzema szufladami na kółkach. według rysunku poglądowego. 
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