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Załącznik nr 4a do SWZ 
 

Część nr 2 zamówienia - dostawa mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni zawodowej 
Lp. Przedmiot Opis ilość cena brutto wartość 

brutto 

1. Biurko narożne stanowisko 
nauczycielskie 
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
……………………………………..  

Biurko wymiary: 
- długości na zewnątrz 180cm  na 160cm - dłuższa strona 180 cm (w tym środek / 
narożnik  60 cm) oraz krótsza strona 160 cm w tym środek / narożnik 60 cm) 
- wysokość 75 cm (+/- 5 %) 
- głębokość 60 cm  (+/- 5 %) 
Biurko materiał: 
- szkło mleczne, hartowane, 
- nóżki / postument metalowe, chromowane 
- długą i krótką część biurka można ustawiać według własnego upodobania.  
Kontenerek pod biurko: 
- wymiary szerokość: 42 cm, głębokość: 45 cm, wysokość: 60 cm (+/- 10%), kolor biały 
połysk, materiał: lakierowany MDF, tył kontenerka w kolorze białym. 
Kontenerek wyposażony w minimum 2 szuflady. Kontenerek na kółkach.  

1szt.     

2. Tablica suchościeralna 
biała 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
Producent: 
 
…………………………………….. 
……………………………………..  

Tablica magnetyczna suchościeralna naścienna. Tablicę można powiesić na ścianie w 
orientacji poziomej lub pionowej. Rama aluminiowa expo wykonana jest z wysokiej 
jakości blachy, łączona jest przy pomocy plastikowych narożników. Wymiary tablicy 
200 cm x 120cm. W zestawie z tablicą : 4 markery (różne kolory)  z gąbką + płyn do 
czyszczenia tablic. 

2 szt.     
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3. Krzesła  
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
……………………………………..  

Krzesło, rodzaj stelażu: płozy, 
Kolor siedziska - czarne 
Materiał siedziska - Ekoskóra 
Materiał stelażu - Metal 
Kolor stelażu - Chrom 
Oparcie u góry posiada odkryty stelaż tzw. rączkę do przenoszenia.  
Wymiary: szerokość 40 cm, wysokość siedziska 50 cm, wysokość całkowita 100 cm, 
głębokość siedziska 45 cm, (+/- 15%) 

14 szt.     

4.  Tablica flipchart 
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
……………………………………..  

Tablica Flipchart, mobilna o lakierowanej suchościeralnej magnetycznej powierzchni 
w wymiarze 100 x70 cm (+/-5%) i ze stałym kątem nachylenia 15°. Flipchart z półką na 
akcesoria. Regulowany rozstaw haków (zawieszenie bloków A1 lub EURO), docisk 
umożliwiający łatwe odrywanie arkuszy. Wysokość flipcharta regulowana od 160 do 
195 cm (+/-5%). Konstrukcja stabilna, podstawa jezdna na kółkach z możliwością 
blokowania. 

1 szt.     

5.  Szafa (witryna i szafka) 
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Szafa medyczna wykonana z blachy o grubości 0,8mm w kolorze białym, malowana 
proszkowo. Podzielona na dwie sekcje: górną z dwuskrzydłowymi, przeszklonymi 
drzwiami z dwoma szklanymi półkami oraz dolną posiadającą dwuskrzydłowe, 
całkowicie metalowe drzwi, a w środku jedną szklaną półkę. Półki z możliwością 
przestawiania co 25 mm. Zabezpieczenie szafy stanowią dwa zamki ryglujące, 
zamykane na klucz. Szyby w drzwiach wykonane z hartowanego szkła odpornego na 
nacisk i temperaturę.  
Wysokość 180 cm x Szerokość 100 cm x Głębokość/długość 43,5 cm 

3 szt.     
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6. Szafa (witryna) 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Szafa medyczna (witryna) wykonana z blachy o grubości 0,8mm w kolorze białym, 
malowana proszkowo. Szafa wyposażona w dwuskrzydłowe, przeszklone  drzwi z 
czterema szklanymi półkami. Półki z możliwością przestawiania co 25 mm. 
Zabezpieczenie szafy stanowi zamek ryglujący, zamykany na klucz. Szyby w drzwiach 
wykonane z hartowanego szkła odpornego na nacisk i temperaturę.  
Wysokość 180 cm x Szerokość 100 cm x Głębokość/długość 43,5 cm 

3 szt.      

7. Biurko 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
……………………………………..  

Biurko z wbudowanym po prawej stronie kontenerem. Kontener składa się z 3 lub 4  
szuflad bezuchwytowych, na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw. Z tyłu biurka, od 
blatu zamontowany jest "kołnierz" wzmacniający stabilność biurka. 
Biurko wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej odpornej na zarysowania, 
uszkodzenia, obrzeże ABS. Biurko w kolorze białym , wysoki połysk. 
Szerokość: 120 cm (+ 10%), wysokość: 75 cm (+5%), głębokość 60 cm (+/- 10%). 

1 szt.     

8. Krzesła z blatem 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Krzesło konferencyjne z podłokietnikami i pulpitem.  
Stabilne nogi zintegrowane z dwoma podłokietnikami, na podłokietnikach drewniane 
nakładki. Rama i nogi krzesła chromowane (błyszczące). Kubełek krzesła wykonany z 
giętej sklejki, z profilowanym oparciem. Do krzesła dołączony drewniany pulpit 
(sklejka) dla praworęcznych. Kolor elementów drewnianych (podłokietniki, kubełek, 
pulpit) najlepiej w jednym lub w bardzo zbliżonym kolorze - jasne drewno - buk.  
Wymiary: wysokość całkowita  82 cm x szerokość siedzenia  44cm x wysokość 
siedziska (od podłogi) 42cm (+/- 5%)  

20 szt.     
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9. Blat na nóżkach Blat wykonany z płyty meblowej utwardzonej, odpornej na wilgoć, odpornej na środki 
chemiczne, odpornej na ścieranie, kolor biały połysk. Blaty umocowane na nóżkach 
regulowanych w kolorze chrom (połysk) wysokość nóżek 82 cm  (+/- 5%) - regulacja 
do 3 cm. (+/- 5%) 
- nóżki pod blat – 6 szt.   
- grubość blatu od 3 cm.  do 5 cm.,  
- szerokość blatu – 56 cm.  
- długość blatu – 276 cm.  
- wysokość całkowita blatu – 85 cm  (+/- 5%) 

1 sz.     

10. Krzesła pod blat 
(laboratoryjne) 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Krzesło laboratoryjne wykonane ze sklejki o strukturze drewna w kolorze buk, 
obrotowe na kółkach. Krzesło bez podłokietników.  
Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie  
43-57cm (+/- 5%) 
Podstawa krzesła o średnicy 58 cm (nie większej niż 60 cm), wykonana z chromowanej 
stali. Kółka miękkie do użytkowania na powierzchniach typu płytki, nie pozostawiające 
śladów i nie ślizgające się. 
Szerokość siedziska 45 cm (+ 5%). 

4 szt.     

11. Blat + zlew (pracownia i 
zaplecze) 

Blat wykonany z płyty meblowej utwardzonej, odpornej na wilgoć, odpornej na środki 
chemiczne, odpornej na ścieranie, kolor biały połysk. Blaty umocowane na nóżkach 
regulowanych w kolorze chrom wysokość nóżek 82 cm  (+/- 5%) - regulacja do 3 cm. 
(+/- 5%) 
1 Blat + zlew pracownia – specyfikacja  
- grubość blatu od 3 cm.  do 5 cm. 
- szerokość blatu – 60 cm.  
- długość blatu – 260 cm.  

2 kpl.     



   

5 
 

- wysokość całkowita blatu – 85 cm  (+/- 5%) 
- nóżki pod blat 6 szt.  
- zlew - dwukomorowy, satyna gładki. 
      Cechy zlewu: 

• Materiał: stal nierdzewna  

• Wykończenie/kolor: satyna / srebrny 

• Wymiary zlewozmywaka: 78 x 43  cm. (+/- 10 %) 

• Wymiary komór: 35 x 35 x 14 cm (+/- 10 %) 

• Odpływ:3 1/2" 

• Zamknięcie odpływu/rodzaj korka: zatyczkowy 

• Typ zabudowy: wpuszczany 

• Syfon i odpływ w komplecie 

• Ilość komór: 2 
2 Blat + zlew zaplecze – specyfikacja  
- grubość blatu od 3 cm.  do 5 cm.,  
- szerokość blatu – 60 cm.  
- długość blatu – 166 cm.  
- wysokość całkowita blatu – 85 cm  (+/- 5%) 
- nóżki pod blat  - 4 szt.  
- zlew - dwukomorowy, satyna gładki. 
      Cechy zlewu: 

• Materiał: stal nierdzewna  

• Wykończenie/kolor: satyna / srebrny 

• Wymiary zlewozmywaka: 78 x 43  cm. (+/- 10 %) 

• Wymiary komór: 35 x 35 x 14 cm (+/- 10 %) 

• Odpływ:3 1/2" 

• Zamknięcie odpływu/rodzaj korka: zatyczkowy 

• Typ zabudowy: wpuszczany 

• Syfon i odpływ w komplecie 

• Ilość komór: 2 
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12.  Krzesło dla nauczyciela 
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Krzesło tapicerowane - siedzisko i oparcie w tapicerce z ekoskóry , kolor czarny. 
Krzesło na chromowanych giętych płozach (połysk), z uchwytem do przenoszenia, bez 
podłokietników. 

1 szt.    
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13. Stół weterynaryjny 
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Stół weterynaryjny bez regulacji wysokości. Stół wyposażony w cztery koła jezdne z 
hamulcem. Stół posiada prostą, stalową konstrukcję na czterech nogach - 
wzmocnionych łącznikiem, pokrytą farbą proszkową w kolorze białym (połysk) 
odporną na odpryski i zarysowania. Blat stołu pogłębiony, wykonany jest ze stali 
nierdzewnej, w którym znajdują się dwa otwory odpływowe. Na uchwytach 
mocujących  pod blatem umieszczone są dwie miski. Na dłuższych bokach blatu 
znajdują się uchwyty zaś na szczytach stołu szyny do montażu dodatkowych 
akcesoriów.  
Wyposażenie stołu: 
- kroplówka z dwoma uchwytami 
- dwie miski, 
- półka z tacą ze stali nierdzewnej (32,5x26,5 cm), (+/-5%) 
- materac obszyty wytrzymałą tapicerką w kolorze niebieskim (błękitnym), 
- mata antypoślizgowa. 
Wymiary stołu: 
Długość całkowita  140 cm x Szerokość całkowita 65 cm (+/- 5%), 
Wymiary całkowite blatu  135x65 cm (+/- 5%), 
Obszar roboczy blatu  130x60 cm (+/- 5%), 
Wysokość stołu 90 cm 
Długość kroplówki (2 uchwyty)  119 cm (+/- 5%) regulowana i zdejmowana, wykonana 
ze stali nierdzewnej. 
Średnica otworów odpływowych  2 cm 
Wymiary materaca - kompatybilny ze stołem. Materiał o zastosowaniu medycznym, 
powlekany PCV o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol oraz 
środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor. Materiał odporny na zapalenie, 
rozdarcia i ścieranie. 
Dopuszczalne obciążenie  150 kg. 
Instrukcja w języku polskim. 

3 szt.     
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14. Stół zabiegowy 
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Stół zabiegowy, weterynaryjny, elektryczny. Stół z elektryczną regulacją wysokości i 
kątem nachylenia blatu. W podstawie znajdują się cztery koła jezdne z hamulcem. Stół 
posiada stalową konstrukcję, pokrytą farbą proszkową w kolorze białym (połysk) 
odporną na odpryski i zarysowania. Blat stołu pogłębiony, wykonany jest ze stali 
nierdzewnej, w którym znajdują się dwa otwory odpływowe. Na uchwytach 
mocujących  pod blatem umieszczone są dwie miski. Na dłuższych bokach blatu 
znajdują się uchwyty zaś na szczytach stołu szyny do montażu dodatkowych 
akcesoriów.  
Wyposażenie stołu: 
- kroplówka z dwoma uchwytami, 
- dwie miski, 
- półka z tacą ze stali nierdzewnej (32,5x26,5 cm), (+/- 5%) 
- materac obszyty wytrzymałą tapicerką w kolorze niebieskim (błękitnym), 
- mata antypoślizgowa. 
Regulacja wysokości oraz kąta nachylenia blatu odbywa się za pomocą pilota 
ręcznego. Siłowniki, sterownik i pilot spełniające normy medyczne, wodoszczelne. 
Regulacja kąta nachylenia blatu  do 35°, 
Średnica kół  7 cm (+/- 5%) 
Długość całkowita  140 cm x Szerokość całkowita 65 cm (+/- 5%) 
Wymiary podstawy  110x60 cm (+/- 5%) 
Wymiary całkowite blatu  135x65 cm (+/- 5%) 
Obszar roboczy blatu  130x60 cm (+/- 5%) 
Wysokość regulowana elektrycznie  87-123 cm (+/- 5%) 
Długość kroplówki (2 uchwyty)  119 cm (+/- 5%) regulowana i zdejmowana, wykonana 
ze stali nierdzewnej, 
Średnica otworów odpływowych  2 cm, 
Wymiary materaca - kompatybilny ze stołem. Materiał o zastosowaniu medycznym, 
powlekany PCV o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol oraz 
środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor. Materiał odporny na zapalenie, 
rozdarcia i ścieranie. Dopuszczalne obciążenie  150 kg. 
Instrukcja w języku polskim. 

1 szt.     
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15. Stolik narzędziowy 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Stolik narzędziowy z pogłębionym blatem, wykonany w całości ze stali 
kwasoodpornej, nierdzewnej, do łatwej sterylizacji.  
Wymiary blatu: 70 x  50 cm (+/- 10%) 
Stolik posiada regulowaną wysokość w zakresie: 85-130 cm (+/-10%), 
Stolik osadzony na 3 lub 4 kółkach, z czego 2 kółka wyposażone są w hamulec. 

4 szt.     

 


