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Załącznik Nr 9 do SIWZ  

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. 

Poprawa jakości życia oraz stymulowanie aktywności społecznej mieszkańców wsi poprzez przebudowę 

i budowę świetlic w miejscowościach Osówka, Witowąż i Steklin 

znak postępowania: IWP.271.9.2014 

Nazwa zadania:  

 Część nr 1 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości 

Osówka na świetlicę wiejską 

 Część nr 2 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości 

Witowąż na świetlicę wiejską 

 Część nr 3 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA 

Lp. Nazwa  
Jedn. 

miary 
Ilość 

Opis przedmiotu zamówienia 

minimalne wymagane parametry 

1 

Stoły świetlicowe 

drewniane na 

stelażu metalowym 

szt. 10 

Stół świetlicowy wym. 1600x800x760 mm. Blat 

wykonany z płyty laminowanej o gr. min 25 mm, 

obrzeże zabezpieczone doklejką PCV 2 mm, rogi blatu 

zaokrąglone. Dla wykończeń z widocznym usłojeniem 

kierunek słojów winien być zgodny z dłuższą 

krawędzią oferowanych mebli. 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). 

Kolorystyka blatów 6 kolorów do wyboru. 
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Lp. Nazwa  
Jedn. 

miary 
Ilość 

Opis przedmiotu zamówienia 

minimalne wymagane parametry 

2 

Krzesła świetlicowe 

tapicerowane na 

stelażu metalowym 

szt.  50 

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. 

 

 

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 stołów świetlicowych 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. Preferowane przez Zamawiającego kolory tanin: brązowy, niebieski, 

zielony, szary, grafitowy, beżowy. 

 


