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Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo oraz świetlic wiejskich 

w m. Czernikowo i Steklinek  

Załącznik Nr 7.3 do SIWZ 

Nazwa zadania:  Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklinek 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA 

Lp. Nazwa  
Jedn. 

miary 
Ilość 

Opis przedmiotu zamówienia 

minimalne wymagane parametry 

1 

Stoły świetlicowe 

drewniane na 

stelażu metalowym 

szt. 25 

Stół świetlicowy wym. 1600x800x760 mm. Blat 

wykonany z płyty laminowanej o gr. min 25 mm, 

obrzeże zabezpieczone doklejką PCV 2 mm, rogi blatu 

zaokrąglone. Stelaż metalowy: nogi z rury okrągłej 

fi min 40 mm lub kwadrat 40x40mm, rama pod 

blatem z kształtownika prostokątnego 40x20 mm. 

Końce nóg zabezpieczone plastikową nakładką 

zabezpieczającą przed rysowaniem podłogi. Stelaż 

malowany farbą proszkową na kolor czarny. 

Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi 

klasy higieniczności E1 według normy PN-EN 717-

2:1999, wymagania według normy PN-D-97013:1999 

oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Płyta robocza mebla musi spełniać wymagania 

określone w normach PN-F-06000-1:1998 oraz PN-F-

06000-2: 1998 (a w szczególności wymagania 

odporności na czynniki: wodę, herbatę, kawę, olej, 

atrament i 15% roztwór środka czyszczącego). 

2 

Krzesła świetlicowe 

tapicerowane na 

metalowym stelażu 

szt.  100 

Krzesło świetlicowe tapicerowane. Stelaż krzesła 

wykonany z rury płaskoowalnej malowany farbą 

proszkową na kolor czarny. Siedzisko i oparcie ze 

sklejki, tapicerowane tkaniną, nogi krzesła zakończone 

plastikową nakładką zabezpieczającą przed 

rysowaniem podłogi. Tkanina nietoksyczna, z atestem 

trudnopalności, o odporności na ścieranie min. 50.000 

cykli Martindale'a. Wysokość całkowita: 80-85 cm, 

szerokość 50-55 cm, głębokość siedziska 40-45 cm, 

wysokość siedziska 45-50 cm. Możliwość 

sztaplowania krzeseł. Kolorystyka tapicerki 6 kolorów 

do wyboru 
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3 

Biurka 

komputerowe 

drewniane 

szt. 5 

Min. wymiary biurka: szerokość: 100 cm, wysokość: 

75 cm, głębokość: 50 cm. Blat biurka z płyty 

obustronnie laminowanej o grubości min. 25 mm 

z zaokrąglonymi narożnikami promieniem R 4 cm. 

Pozostałe elementy biurka z płyty gr. 18 mm. 

Wszystkie krawędzie wykończone PCV gr. 2 mm. 

Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą wysokiej 

jakości złączy mimośrodowych, bez użycia kleju, 

umożliwiające demontaż mebli. Biurko wyposażone 

w półkę wysuwaną na prowadnicach rolkowych 

na klawiaturę, szufladę zamykaną na klucz, 

wydzieloną półkę na jednostkę komputera 

zabezpieczoną na klucz. Zastosowana płyta wiórowa 

powinna spełniać wymogi klasy higieniczności E1 

według normy PN-EN 717-2:1999, wymagania według 

normy PN-D-97013:1999 oraz posiadać atest 

Państwowego Zakładu Higieny. 

4 
Krzesła obrotowe 

tapicerowane 
szt. 5 

Krzesło obrotowe, z podnośnikiem gazowym 

zapewniającym płynną regulację wysokości siedziska 

na podstawie pięcioramiennej. Krzesło wyposażone 

w mechanizm z regulacją wysokości i wysuwu 

siedziska oraz regulacją synchronicznego odchylania 

oparcia / siedziska z możliwością dostosowania 

sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. 

Krzesło wyposażone w podłokietniki, siedzisko 

i oparcie z obiciem materiałowym. Wymiary fotela: 

wysokość fotela - możliwość regulacji od 97 cm do 

105 cm, wysokość siedziska z możliwością regulacji 

od 44cm do 52 cm. 

5 
Szafa gospodarcza 

metalowa 
szt. 2 

Szafa gospodarcza metalowa- wym. 1800x1000x390 

mm dwudrzwiowa zamykana na klucz. Szafa z blachy 

stalowej, wykończenie powierzchni farbą w kolorze 

białym lub szarym, wyposażona w 4 półki 

z możliwością regulacji wysokości półek, nośność 

półki min. 100 kg.. 

6 
Szafa świetlicowa 

drewniana 
szt. 2 

Szafa świetlicowa - wym. 1850x800x420 mm,  

Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeża 

płyt zabezpieczone doklejką PCV o gr. 1 mm. Szafa 

wyposażona wewnątrz w cztery półki. Zastosowana 

płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy 

higieniczności E1 według normy PN-EN 717-2:1999, 

wymagania według normy PN-D-97013:1999 oraz 

posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

7 Telewizor szt. 1 

Rodzaj ekranu: PDP 

Format obrazu: 16/9 

Przekątna ekranu: 60’’ 

Rozdzielczość: 1920x1080 
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Technologia 3D aktywna 

Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-C 

Częstotliwość odświeżania: 600 Hz 

Jasność: 1000cd/m2 

Kontrast: Mega 

Technologia 3D: tak 

Technologia WiFi: tak 

Menu: Wyświetlane na ekranie (OSD), Język polski 

Dźwięk przestrzenny : Tak 

Technologia dźwięku: Dolby Digital Plus 

Głośniki: 2x10W 

Liczba złączy HDMI: 3 

Liczba złączy USB: 2 

Liczba złączy EURO: 1 

Liczba złączy Ethernet: 1 

Wejście Audio MiniJack: Tak 

Wejście komponentowe: Tak 

Cyfrowe wyjście optyczne: Tak 

Standard VESA: 600x400 

8 Lustrzanka cyfrowa szt. 1 

Rozdzielczość przetwornika: 12,6 mln punktów 

Rozdzielczość efektywna: 12,2 mln punktów 

Czułość: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 

Czas naświetlania: 1/2000-30 

Rodzaj matrycy: CMOS 

Regulacja ostrości: AF i MF 

Ogniskowa: 18-55 

Nośnik danych: Karta pamięci 

Multimedia: Nagrywanie filmów 

Zdjęcia seryjne: do 3 fps 

Przekątna ekranu: 2.5 cal 

Złącza: 1x USB, 1x AV, 1x HDMI  

9 Stół do tenisa szt. 2 

Kolor: zielony 

Wykonanie: Płyta o grubości min. 19mm 

W zestawie: Siatka; Siatka powinna być zawieszona na 

lince przymocowanej przy każdym końcu pionowego 

słupka na wysokości 15,25 cm, a boczna krawędź 

słupka powinna być w odległości 15,25 cm na 

zewnątrz od bocznej linii stołu. Górna część siatki, na 

całej jej długości powinna być 15,25 cm powyżej 

powierzchni gry. Dół siatki, na całej jej długości, 

powinien być blisko – jak jest tylko możliwe – 

nośnych słupków. 

Wymiary: 2740 × 1525 × 760 mm 

Podstawa stołu powinna posiadać skuteczną blokadę 

uniemożliwiającą przypadkowe złożenie stołu oraz 

posiadać cztery skrętne kółka o średnicy min 100 mm, 

z których co najmniej dwa powinny posiadać blokady 

(hamulce); 

Blat stołu powinien być wykonany z laminowanej 
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płyty wiórowej o grubości min 19 mm, a powierzchnia 

gry powinna dawać równomierne odbicie na wysokość 

około 23 cm, kiedy standardowa piłeczka zostanie 

opuszczona na nią z wysokości 30 cm. 

10 Piłkarzyki szt. 2 

Wymiary całkowite: długość 139,5 cm x szerokość 

73,5 cm x wysokość 90,5 cm  

 Wymiary boiska: 118 cm x 68,5 cm  

 Wymiary bramek: 20,5 cm x 8,5 cm (rozmiar 

turniejowy)  

 Wykonany z płyty MDF o grubości: min 15 mm 

 Metalowe stopy z możliwością regulacji do 2 cm 

 Stalowe prowadnice (polerowane) o średnicy 16 

mm 

 Drewniane rękojeści  

Akcesoria w komplecie: plastikowe piłeczki – szt. 3, 

łożyska gumowe, podkładki 

11 Stół bilardowy szt. 2 

Wymiary pola gry: 8x4ft 

Wykonanie: płyta MDF min. 22 cm grubości,  

Kolor sukna: zielony 

Łączny system spływu bil 

Wyposażenie: 4 kije, trójkąt, zestaw kredy, komplet bil 

do wariantu pool. 

 

UWAGA:   

1. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia 

2. Przed dostawą wyposażenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kolor 

dostarczanych mebli. Wymagane jest dostarczenie mebli w jednym kolorze. Preferowane przez 

Zamawiającego kolory mebli: mahoń, wiśnia, jabłoń ciemna, złoty dąb, olcha, orzech. 

3. Przed dostawą wyposażenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kolor tkaniny 

dostarczanych krzeseł i foteli. Preferowane przez Zamawiającego kolory tanin: brązowy, 

niebieski, zielony, szary, grafitowy, beżowy. 

4. Termin wykonania od dnia 15.09.2014 roku do dnia 30.09.2014 roku 

 


