Formularz rzeczowo - cenowy
Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy

załącznik nr 1 do umowy nr …………………………...…
załącznik nr 2 do SIWZ
Opis / zał. - KSIĘGA STANDARDÓW
nowego modelu placówek
Poczty Polskiej - Edycja 06 z 02.06.2014 r. - zał. nr 4 do
umowy

Ilości

Lp

nazwa mebli

symbol
mebli

1

Szafa listowa

SLE

str. nr 62, szuflady wyposażone w mechanizm samodomyku

4

2

Szafka biurowa

SB- 60

str. nr 63, drzwi wyposażone w mechanizm samodomyku i
cichego domyku

1

3

Kanapa dla oczekujących - prosta (jeden
segment)

KP

str. nr 68

2

4

Ekspozytor Towarowy - jednostronny

ET4

str. nr 72, sekcja str.73, sekcja prasa, sekcja artykuły dla
dzieci

2

5

Ekspozytor Towarowy - dwustronny

ET1

str. nr 72, sekcja str.73, jedna strona: sekcja kartki i karnety;
druga strona: sekcja koperty

1

6

Ekspozytor Towarowy - dwustronny

ET2

str. nr 72, sekcja str.73, jedna strona: sekcja artykuły biurowe,
druga strona: sekcja prasa

1

7

Lada Kolejkowa

LD

str. Nr 75

1

B01

• wymiar standardowy 1400X800 mm
• konsrukcja biurka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o
grubości min. 18 mm
• blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min.
38 mm
• blenda wykonana z płyty wiórowej
laminowanej o gr. min 18 mm i wys. min 350 mm - element
konstrukcyjny biurka
•
krawędzie blatu i konstukcji oklejone obrzeżem PCV
dopasowane kolorystycznie do płyty meblowej
• po lewej i prawej stronie blatu otwory z plastikową
maskownicą, w celu podłączenia przewodów do monitora
• pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę na prowadnicach
łożyskowych
• kolor szary wg KS

1

8

Biurko

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

9

Regał dołem zamknięty

REG1

• wymiar standardowy około 800x400x1980 mm
• wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości: korpus i
półki min.18 mm, wieniec dolny i górny min. 25 mm
• obrzeża PCV dopasowane kolorystycznie do płyty meblowej
• plecy wykonane z płyty HDF
• wewnątrz regału 5 półek; środkowa mocowana na stałe
(stanowi "sufit" komory dolnej szafki), pozostałe ruchome, z
możliwością regulacji min. w 3 poziomach
• dolne 2 półki przysłonięte drzwiczkami z płyty meblowej
laminowanej zamykanymi na zamek patentowy z zawiasami
puszkowymi
• górne 3 półki otwarte lub zapykane szklanymi drzwiczkami
zamykanymi na zamek patentowy
• uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw
min. 128 mm
• łączenia poszczególnych elementów w oparciu o połączenia
mimośrodowe: złączki i trzpienie typu RASTEX lub
równoważne oraz kołki drewniane o średnicy 8 mm
• regał wyposażony w stopki typu STEEL lub równoważne
• kolor szary wg KS

1

• wymiar dostosowany do potrzeb Zamawiajacego
1800/800/450 (wys x szer. x gł.), ilość półek 4, rozmieszczenie
półek na wysokości 400 w mm + cokół 100 mm
• wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości: korpus i
wieniec dolny i górny min. 25 mm, półki min.18 mm
• obrzeża PCV dopasowane kolorystycznie do płyty meblowej
• półki z regulacją wysokości co 50 mm
• regał wyposażony w stopki typu STEEL lub równoważne
• plecy regału w kolorze frontu
• kolor szary wg KS

2

10

Regał 80

REG2

11

Szafa ubraniowa jednodrzwiowa

SU1

12

Szafka kuchenna wisząca 60

SzK1

szafa ubraniowa jednodrzwiowa 45/55/180 z dwoma półkami i
drążkiem na wieszaki - kolor szary wg KS
Szafka kuchenna wisząca 60 standard 2 półkowa z
drzwiczkami rozwieranymi - kolor szary wg KS

2
1

13

Szafka kuchenna stojąca 60

SzK2

Szafka kuchenna stojąca 60 z blatem zespolonym z blatem
zlewu i umywalki standard 2 półkowa z drzwiczkami
rozwieranymi - kolor szary wg KS,do szafki kuchennej
stojącej należy zamówić blat gr min 38 mm na blat roboczy
wykończony obrzeżami bocznymi aluminiowymi o wym
60x210 cm kolor szary wg KS z dwoma nogami o regulowanej
wysokości kolor do uzgodnienia

14

Szafka kuchenna wisząca (z suszarką) 60

SzK3

Szafka kuchenna wisząca (z suszarką dwupoziomową
standard ) 60 z drzwiczkami rozwieranymi - kolor szary wg KS

1

15

Stół

SKm

Stół - 80/80 na nogach metalowych- kolor szary wg KS

1

1

Razem:

..…

WZ

