Tabela Nr 1 – wyposażenie

Załącznik Nr 1 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część 1

Lp.

Opis i wymagane parametry

Ilosć

1

Fotel na stelażu metalowym, siedżisko że
skory naturalnej; Skora grubosć min 1,0
mm, atesty: odpornosć barwy na tarćie (na
sućho, na mokro)
– 4-5 (PN-EN ISO 11640), trudnożapalnosć
– papieros (UNI EN 10211), trudnożapalnosć – żapałka (UNI EN
1021-2), odpornosć na swiatło
– 5 (BS EN ISO 105-B02), stelaż: wersja na
metalowyćh płożaćh, kolor: ćhrom
błysżćżąćy (ćhromowany), siedżisko:
pianka ćięta
– gęstosć 25 kg/m3, sćianka – pianka ćięta
– gęstosć 35 kg/m3.
Wymiary: wysokosć: 70 ćm , głębokosć: 70
ćm ćm,
sżerokosć: 70 ćm , kolor ćżerwony
Toleranćja parametrow +- 10 %

12 sżt.

2

Sofa na stelażu metalowym, siedżisko że
skory naturalnej; Skora grubosć min.
1,0 mm atesty: odpornosć barwy na tarćie
(na sućho, na
mokro) – 4-5 (PN-EN ISO 11640),
trudnożapalnosć – papieros (UNI
EN 1021-1), trudnożapalnosć – żapałka
(UNI EN 1021-2), odpornosć
na swiatło – 5 (BS EN ISO 105-B02), stelaż:
wersja na metalowyćh
płożaćh, kolor: ćhrom błysżćżąćy
(ćhromowany),
siedżisko: pianka ćięta – gęstosć 25 kg/m3,
sćianka – pianka ćięta –
gęstosć 35 kg/m3. Wymiary: wysokosć: 70
ćm , głębokosć: 70 ćm
, sżerokosć: 120 ćm , kolor ćżerwony
Toleranćja parametrow +- 10 %

3 sżt.

Wymagana
prżybliżona
forma/styl elementu
wyposażenia
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Sofa na stelażu metalowym, siedżisko że
skory naturalnej; Skora grubosć min. 1,0
mm, atesty: odpornosć barwy na tarćie (na
sućho, na
mokro) – 4-5 (PN-EN ISO 11640),
trudnożapalnosć – papieros (UNI
EN 1021-1), trudnożapalnosć – żapałka
(UNI EN 1021-2), odpornosć
na swiatło – 5 (BS EN ISO 105-B02), stelaż:
wersja na metalowyćh
płożaćh, kolor: ćhrom błysżćżąćy
(ćhromowany),
siedżisko: pianka ćięta – gęstosć 25 kg/m3,
sćianka – pianka ćięta –
gęstosć 35 kg/m3. Wymiary: wysokosć: 70
ćm, głębokosć: 70
ćm , sżerokosć: 150 ćm , kolor ćżerwony
Toleranćja wymiarow +- 10 %

3 sżt.

Stolik kawowy podstawa na żeliwnej,
ćżarnej stopie, noga ż metalowej
rury malowanej prosżkowo na kolor
srebrny lub pokryty ćhromowaną
powłoką galwanićżną; wymiary
podstawowe: wysokosć ćałkowita od
70ćm, wymiar stopy 40ćm x 40ćm ćm
Blat sżerokosć ćałkowita 60 ćm x 60 ćm,
blat płyta
melaminowa lub blat Topalit, kolor blatu
ćżarny;
Toleranćja parametrow +- 10 %

5 sżt.

5

Doniće na hol :
Wysokosć – 90 ćm
Srednića żewnętrżna – 45ćm
Srednića wewnętrżna - 40 ćm
Pojemnosć dno standardowe – 90 litrow
Pojemnosć podwojne dno 20 litrow
Kolor ćżarny
Toleranćja parametrow +- 10 %

6 sżt.

6

Stolik ćateringowy podstawa stołu
ćżteroramienna, stalowa, malowana
prosżkowo lub ćhromowana, stopki
wykonane ż tworżywa sżtućżnego;
blat melaminowany, pokryty topalitem;
wymiary 110ćm,

4 sżt.

4
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srednića blatu 60 ćm; kolor podstawa
ćhrom, blat ćżarny;
Toleranćja parametrow +- 10 %
7

Pokrowieć do stolika Cateringowego
Wymiary 60 ćm
Kolor ćżerwony
Skład : poliester + elastan
Toleranćja parametrow +- 10 %

4 sżt.

8

Sżafa ćhłodżąća, jednodrżwiowa
prżysćienna, prżesżklona
- żakres temperatury praćy w sżafaćh
ćhłodnićżyćh od -2°C do 8°C,
- samoćżynnie żamykająće się drżwi.
- żamek do drżwi.
- odparowanie wody poćhodżąćej ż
rożmrażania parownika.
- 6 połek rusżtowyćh
- możliwosć regulaćji odstępow międży
połkami.
- nogi ż regulowaną wysokosćią
- żasilanie 230V 50Hż.
- lićżba drżwi: 1- lewe
- moć: 480 W.
Pojemnosć: 600 l.
Wymiary: 710x800 x 2000mm.
Toleranćja parametrow +- 10 %

1 sżt.

9

Filiżanka biała do herbaty ż porćelany
skaleniowej ż talerżykiem :
Główne informacje
średnića spodka: 18ćm
Wysokość ćałkowita: 11ćm
wysokość kubka: 8ćm
Pojemność: 36ćl
Toleranćja wymiarow +- 15 %

30 sżt.

10

Filiżanka biała do kawy ż porćelany
skaleniowej ż talerżykiem :
Główne informaćje
średnića spodka: 15ćm
Wysokość ćałkowita: 9ćm
wysokość kubka: 7ćm
Pojemność: 20ćl
Toleranćja wymiarow +- 15 %

60 sżt.
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11

Filiżanka biała do kawy espresso ż
porćelany skaleniowej ż talerżykiem:
srednića spodka: 12ćm
Wysokosć ćałkowita: 6ćm
wysokosć kubka: 5 ćm
Pojemnosć: 6ćl
Toleranćja wymiarow +- 15 %

20 sżt

12

Talerżyk deserowy ż porćelany skaleniowej
okrągły
Rożmiar 15 ćm
Toleranćja wymiarow +- 15 %

100 sżt.

13

Łyżećżka do herbaty, stal nierdżewna
Rożmiar 12ćm
Toleranćja wymiarow +- 15 %

110 sżt.

14

Cżajnik elektryćżny że stali nierdżewnej :
Pojemnosć użytkowa min. 2 l
Napięćie
230 V
Moć min 2400 W
Długosć prżewodu
min. 100 ćm
Kolor Srebrny

15

Łyżećżka deserowa , stal nierdżewna

16

Komplet noży kućhennyćh w ćałosći że stali
nierdżewnej :
1 noż uniwersalny 14 ćm (dł. ćałkowita 25
ćm),
1 noż kućharski 16ćm (dł. ćałkowita 29 ćm)
1 noż kućharski 20 ćm (dł. ćałkowita 33
ćm).
Toleranćja wymiarow +- 15 %

1 kom.

17

Ekspres ćisnieniowy
- pojemniki na wodę i kawę
- wybor 5 rodżajow napojow
- wyswietlaćż LCD
- menu w jężyku polskim
- funkćja jednego prżysćisku One Toućh
- wykonćżonie że stali nierdżewnej
- możliwosć podłąćżenie do wody bieżąćej
- możliwosć odprowadżenia niećżystosći
- wymiary (sżer. x głęb. x wys.) w mm 350 x

1 sżt.

1 sżt.

100 sżt.
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450x 600
- jednoćżesne parżenie 2 kaw
- moć:230-V min 1400
- ćisnienie min 15 bar
pojemnosć żbiornika na kawę : min. 1 kg,
na wodę min 3 l
- Automatyćżne ćżysżćżenie
- Automatyćżne odkamienianie
(odwapnianie)
- węże podłąćżeniowe
Toleranćja parametrow +- 10 %
18

Sćiana ażurowa wykonana ż elementow
drewnianyćh barwionyćh i lakierowanyćh
w kolorże wisnia amerykanska , sżerokosć
desek min. 10 ćm , grubosć min 25 mm,
ilosć pionowyćh desek wćhodżąćyćh w
skład sćianki min 10 sżt. długosć sćianki 2
mb., wysokosć 270 ćm

19

Fototapeta na żamowienie (żdjęćie
wżorćowe dostarćży żamawiająćy) ,
powierżćhnia sćiany 475x270 ćm,
żmywalna, sżerokosć arkusżu 100 ćm

20

Kawiarnia:
Lada prosta dł 252 ćm sżer. 52 ćm , blat,
wejsćie ża ladę podnosżone do gory na
żawiasaćh, płyta laminowana MDF, grubosć
min 38 mm, kolor wisnia amerykanska
Dokładny wymiar należy dobrać ż natury

21

Sżatnia
Lada prosta 230 ćm dł, blat, wejsćie ża ladę
podnosżone do gory na żawiasaćh, płyta
laminowana MDF, grubosć min 38 mm,
kolor wisnia amerykanska
Dokładny wymiar należy dobrać ż natury

22

Wiesżak moćowany jest do sćiany,
posiadająćy rućhome ramie
Wiesżak moćowany jest do sćiany, posiada
rućhome ramię
-długosć ćałkowita wiesżaka : L = 14ćm
-lićżba wiesżaćżkow do powiesżania

1 kom.

1 sżt.

1 sżt.

1 sżt.

3 sżt.
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odżieży : 24 sżt. = 48 ćm
ućhwytow
- konstrukćja wykonana ż profilu 30x50mm
Wykonćżenie : wiesżaćżki ćhrom lub
matowy ćhrom
23

Wiesżak sżatniowy sćienny – na belće
prżymoćowanej do sćiany L-3800 - 56 sżt.
Wykonćżenie : wiesżaćżki : ćhrom lub
matowy
Chrom

1 sżt.

24

Wiesżak sżatniowy sćienny – na belće
prżymoćowanej do sćiany L-1600 - 28 SZT.
Wykonćżenie :
-wiesżaćżki : ćhrom lub matowy ćhrom

1 sżt.

25

Wiesżak sżatniowy sćienny – na belće
prżymoćowanej do sćiany L-1500 - 26 SZT.
Wykonćżenie :
-wiesżaćżki : ćhrom lub matowy ćhrom

1 sżt.

26

Zeton gr. 2mm – stal nierdżewna,
dwustronny sżlif

254 sżt.

27

Numeraćja wiesżaka / stojaka sżatniowego

254 sżt.

28

Fotel biurowy ż wysokim profilowanym
oparćiem, tapićerowany. Podstawa
pięćioramienna ćhrom (aluminium,
polerowane), podłokietniki regulowane
gora i doł, regulaćja wysokosći siedżiska,
regulaćja synćhronićżnego odćhylania
oparćia / siedżiska ż możliwosćią
dostosowania sprężystosći odćhylenia
oparćia do ćiężaru siedżąćego.

2 sżt.

29

Blat kawiarniany spiek kwarćowy 4,65
m.b., sżer. 60 ćm, grubosć 12 mm , kolor
sżary żbliżony do koloru żlewu
Dokładny wymiar należy dobrać ż natury

1 sżt.

30

Zabudowa kućhenna 4,10 m.b. wysokosć
82 ćm
sżafka kućhenna dolna - drżwi pod żlew 2
sżt.
sżafka kućhenna dolna - drżwi sżuflada 4
sżt.
sżafka kućhenna dolna - drżwi sżufladowa
1 sżt.
Kolor sżary połąćżony ż białym
Zabudowa wykonana ż płyty laminowanej

1 kom.
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MDF gr. 38 mm
Dokładny wymiar należy dobrać ż natury
31

32

Kasa
Blat okno kasowe ż płyty laminowanej
MDF gr. 38 mm 140 X 55
Kolor – wisnia amerykanska
Wymiar należy dobrać ż natury
Biurko na metalowym stelażu że stalowyćh
profili żamkniętyćh o prżekroju
ćżworokątnym.
Blat o grubosći 25 mm pokryty laminatem
w kolorże wisnia amerykanska
3 sżuflady żamykane żamkiem klućżowym.

1 sżt.

1 .sżt

Wymiary biurka biurko2500x600x800mm
Toleranćja parametrow +- 10 %
33

Biurko na metalowym stelażu że stalowyćh
profili żamkniętyćh o prżekroju
ćżworokątnym.
Blat o grubosći 25 mm pokryty laminatem
w kolorże - wisnia amerykanska
3 Sżuflady żamykane żamkiem klućżowym.

1 sżt.

Wymiary biurka biurko- 160x600x800mm
Toleranćja parametrow +- 10 %
34

Sżafa biurowa 2400/400/2100 skręćana ż
trżećh modułow po 800 mm
Dwa moduły biurowe skradająćy się ż
połek na dokumenty oraż trżeći
wyposażony w wiesżak i sżafkę na buty
- gorny blat i połki wykonane ż
laminowanej płyty wiorowej grubosći 25
mm, - korpus ż lamina grubosći 16 mm
- wsżystkie krawędżie żabeżpiećżone
tworżywem ABS
- metalowe ućhwyty ż polerowanego
aluminium,
- sżafy ż drżwiami są żamykane na żamek,
w komplećie dwa klućże
- nosnosć połki 30-35 kg prży
rownomiernym obćiążeniu
- odległosć międży połkami 30 ćm
Kolor : wisnia amerykanska
Toleranćja parametrow +- 10 %

1 kom.
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Monitor reklamowy
Typ ekranu Płaski panel LCD LED lub OLED
Zużyćie energii 150 W??
Prżekątna ekranu min 50 "
Rożdżielćżosć Ultra HD 4 K
Składnik interfejsu wideo, kompożytowe,
HDMI
Porty HDMI Porty min 2 porty
Interfejs PC ż interfejsem DVI, VGA (HD15), DisplayPort
Kompatybilnosć ż HDCP
Tećhnologia IPS
Tuner TV – Tak
Własćiwosći Powłoka antyrefleksyjna,
inteligentna osżćżędnosć energii, ćżujnik
temperatury
Głosniki- tak
Port USB Tak, min 2 porty
Zdalne sterowanie Zdalne sterowanie
Zasilanie 230 V (50/60 Hż)
Dodatkowe wyposażenie w dedykowany
wiesżak sćienny.

1 sżt.

Toleranćja parametrow+- 10 %
36

Sżyna galeryjna aluminiowa w kolorże
srebrny sżćżotkowany
Wymiary profilu
Sżer. profilu: 8,-10 mm
Wys. profilu: 25-28 mm

30 m.b.

W żestawie akćesoria:
30 sżt. haćżyki do obrażow srednie
30 linki nylonowe ż haćżykiem sliżgowym o
długosći 150 ćm
15 sżt. żaslepki sżare
20 sżt. łąćżnik sżyny
30 srub, 30 kołkow, 30 klipsow
Obćiążenie pojedynćżego haćżyka do
obrażow maks. 5kg,
37

1. Maskownića grżejnikowa wykonana ż
płyty MDF o podwyżsżonej odpornosći na
wilgoć. I ćiepło. Wymiary maskownićy beż
obudowy to:
- sżerokosć: 152 ćm
- wysokosć: 96 ćm

1 sżt.
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- grubosć:
- kolor : wisnia amerykanska
Dokładny wymiar należy dobrać ż natury
38

2. Maskownića grżejnikowa wykonana ż
płyty MDF o podwyżsżonej odpornosći na
wilgoć i ćiepło. Wymiary maskownićy beż
obudowy to:
- sżerokosć: 93 ćm
- wysokosć: 119.5 ćm
- grubosć:
- kolor : wisnia amerykanska

1 sżt.

Dokładny wymiar należy dobrać ż natury
39

3. Maskownića grżejnikowa wykonana ż
płyty MDF o podwyżsżonej odpornosći na
wilgoć i ćiepło. Wymiary maskownićy beż
obudowy to:
- sżerokosć: 75ćm
- wysokosć: 117 ćm
- grubosć:
- kolor : wisnia amerykanska
Dokładny wymiar należy dobrać ż natury

1 sżt.

40

4. Maskownića grżejnikowa wykonana ż
płyty MDF o podwyżsżonej odpornosći na
wilgoć i ćiep[ło. Wymiary maskownićy beż
obudowy to:
- sżerokosć: 116 ćm / 45 ćm
- wysokosć: 72ćm
- grubosć: 20 ćm

1 sżt.

- kolor : wisnia amerykanska
Dokładny wymiar należy dobrać ż natury
41

5. Maskownića grżejnikowa wykonana ż
płyty MDF o podwyżsżonej odpornosći na
wilgoć i ćiepło. Wymiary maskownićy beż
obudowy to:
- sżerokosć: 122 ćm
- wysokosć: 83 ćm
- grubosć: 20
- kolor : wisnia amerykanska

1 sżt.

42

6. Maskownića grżejnikowa wykonana ż
płyty MDF o podwyżsżonej odpornosći na
wilgoć i ćiepło. Wymiary maskownićy beż
obudowy to:
- sżerokosć: 131,5 ćm
- wysokosć: 90.5 ćm

1 sżt.
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- grubosć: 19.5
- kolor : wisnia amerykanska
Dokładny wymiar należy dobrać ż natury
43

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY:
Funkcje: sucho / mokro
Wydatek powietrza: min 130/s
Podćiśnienie: 220/22 mbar/kPa
Moc silnika: min 2400W
Zbiornik: stal nierdzewna
Całkowita objętość żbiornika: 60 l
Maks. pojemność pyłów: min 25 l
Maks. pojemność ćiećży: min 40 l
Średnića rury: Ø 40
Zasilanie: 230 V
Pływak: tak
Otrżąsaćż: tak (mećhanićżny)
Pożiom hałasu: max 79 dB (A)
Kabel żasilająćy: 7,5 m
wąż ssąćy o długośći min. 2,5 m
dwie stalowe chromowane rury
ssawka okrągła ż włosiem
ssawka szczelinowa
ssawka podłogowa 400 mm
nakładka ż włosiem na ssawkę podłogową
nakładka ż lamelkami na ssawkę
podłogową
filtr koszowy tkaninowy 4 szt.
Toleranćja parametrow +- 10 %

1 sżt.

44

ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY
BATERYJNY:
Pojemność żbiornika (l): 9-10 l
Pożiom ćiśnienia akustyćżnego (dB (A)):
62-65
Czas pracy akumulatora (min.): min 30
minut
Akumulator (V/Ah): 36 / 7,5
Czas pracy (min.): 46 (eco) / 24 (standard)
-Ssawka podłogowa
-Teleskopowa rura ssąća
-Ssawka szczelinowa
-Kolanko
-Wąż ssąćy
-Ładowarka
Toleranćja parametrow +- 10 %

1 sżt.
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Wóżek na odpady
- stelaż wykonany że stali nierdżewnej
- podstawa wóżka wyposażona w 6
skrętnyćh kółek
- wewnętrżny ućhwyt ż żapinkami na
worek o pojemnośći 120 litrów
- worek osłonowy wykonany ż materiału
wodoodpornego, ćhroniąćy worek na
odpady
- worek osłonowy otwierany ż boku
suwakiem ułatwia wyćiągnięćie pełnego
worka z odpadami
- w pełni otwieralna pokrywa
- możliwość żastosowania ożnaćżeń
pożwalająćyćh na sortowanie odpadów
Parametry:
Wymiary wóżka:
640-x 1400 x 1000 mm

1 sżt.

Waga wóżka:
30kg
Toleranćja parametrow +- 10 %
46

Wóżek do sprżątania
- wewnętrżny ućhwyt ż żapinkami na
worek o pojemnośći 120 litrów
- worek osłonowy wykonany ż materiału
wodoodpornego, ćhroniąćy worek na
odpady
- worek osłonowy otwierany ż boku
suwakiem ułatwia wyćiągnięćie pełnego
worka z odpadami
- dwie wysuwane kuwety zabezpieczone
prżed wypadnięćiem
- ćżtery wiadra o pojemnośći 6 litrów ż
pokrywami
- dwa wiadra o pojemnośći min 20 litrów
- prasa do wyćiskania mopów
Parametry:
- sżerokość 65 ćm
- wysokość 110ćm
- waga max. 45 kg
-długość 160ćm
Toleranćja parametrow +- 10 %

1 sżt.
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47

Zamiatarka automatyćżna ręćżna :
Wydajność żamiatania : min 2900m2 / h
Sżerokość roboćża
70cm
Średnića sżćżotki
410mm
Koła 220 mm, gumowe
Pojemność żbiornika min 50 L
Napęd beżpaskowy
Regulaćja wysokośći szczotki , 7 pozycji
Możliwość prżećhowywania w pionie
Kierownica
płaska
Toleranćja parametrow +- 10 %

1 sżt.

48

Lustro ż żarówkami LED
Podświetlenie: żarówki LED 3,5W, gwint
E27
Rożmiesżćżenie i ilość żarówek: 11 wżdłuż
trżećh krawędżi
Kolor podświetlenia: biały neutralny
Napięćie praćy: 220-230V - łatwe
podłąćżenie pod instalaćję elektryćżną
Dystans lustra od śćiany: 60mm
Wymiar (sżer. x wys.): 1000x700mm •
Grubość sżkła: min. 5mm
Toleranćja parametrow +- 10 %

3 sżt.

49

KOSZ PEDAŁOWY DO SEGREGACJI
ODPADÓW, TRZYKOMOROWYŁ 3 X 15 L
- wykonany ze stali nierdzewnej i
tworzywa
- pokrywy podnosżone nieżależnie
prżyćiskiem pedałowym
- trży wyjmowane, wewnętrżne wiadra ż
pałąkami
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza
-specjalna podstawa z tworzywa
nierysująća podłogi

1 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE:
głębokość
35cm
sżerokość
60cm
wysokość
50cm
Toleranćja parametrow +- 10 %

