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Załącznik nr 1 
do postepowania 

 

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Dostawa , wniesienie, montaż mebli do Internatu  Zespołu Szkół Technicznych w 

Płocku oraz posprzątanie opakowań 

 

Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych 

   ul. Kilińskiego, 09-402 Płock 

   REGON:  142 712 054 

   str. internetowa. www.zstplock.pl 

   e-mail sekretariat_zst@o2.pl 

   tel.  24 364 27 30 fax  24 364 27 31 

godziny pracy szkoły: pon-pt. godz. 8.00-15.00  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Meble 
Liczba 
sztuk 

Wymiary-cm Opis przedmiotu zamówienia Wzór  kształtu 

Łóżko 
piętrowe 

35 

• Wymiary leżanki:  

• 96 x 209 cm  

• Wysokość całkowita 

min: 170 cm 

• Wysokość pomiędzy 

poziomami łóżek 

min: 85 cm 

• Wysokość nóżek 

min.: 35 cm 

 

Łóżko piętrowe na stelażu metalowym 
z możliwością ustawienia lewo / prawo 
wchodzenia na piętro oraz możliwością 
rozłożenia stelaża na dwa pojedyncze 
łóżka, kolor szary, malowane 
proszkowo 

 

Materac  70 
dł. x szer. x wys 
200 x 90 x min. 
15 cm 

dwustronny materac bonellowy z 
wkładem zbudowanym z systemu sprężyn, 
materac o sprężystości progresywnej, tzn. 
nieduże obciążenie materaca powoduje 
nieduży opór sprężyn, przy czym większy 
nacisk, zwiększa siłę wypierania, twardość 
średnia, materac wraz z pokrowcem 

 

 

 
Tapczan ze 
skrzynią 
 
 
 

 
10 

 
dł.210/szer.90/ 
wys. cz. do spania 
45-50, 
bok za głową 50-
60cm od podłoża  
 

 

Tapczan ze skrzynią na pościel 

wykonany z płyty wiórowej 

trójwarstwowej dwustronnie 

melaminowanej grubości 18mm. 

 

 
     

 

http://www.zstplock.pl/
mailto:sekretariat_zst@o2.pl
https://materace-dla-ciebie.pl/sklep-internetowy/rodzaj_materaca/materace_bonellowe/materac_bonellowy_z_kokosem_artemida.html
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biurko 
 
 
 

 
5 

 
wys.75/szer.120/ 
gł.55 

 

płyta wiórowa trójwarstwowa 

dwustronnie melaminowanej o 

grubości 18mm w klasie higieniczności 

E-1, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 

grubości 2mm , biurko z jednej strony 

podparte nogą płytową a z lewej 

strony szafka z szufladą na 

prowadnicach rolkowych w górnej 

części, w dolnej części regulowana 

półka( dwie przestrzenie) osadzona na 

podpórkach kołkowych, drzwiczki i 

szuflada z uchwytem metalowym, 

kolor biurka olcha 

 

 
     

 

 
szafa 
ubraniowa 
 

 
22 

 
wys200/szer.80/ 
gł.55 

 

szafa  wykonana z płyty wiórowej 

trójwarstwowej dwustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm w 

klasie higieniczności E-1, krawędzie 

oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm, 

szafa dwudrzwiowa, podział poziomy 

dwoma półkami mocowanymi na stałe 

w odległości 40cm od góry i od dołu 

szafy, środkowa -trzecia przestrzeń z 

podziałem pionowym na równe części, 

w każdej z tych części drążek metalowy 

do wieszania odzieży, ściana tylna z 

HDF 3mm, szafa z drzwiami 

dwuskrzydłowymi przez całą wysokość, 

uchwyt drzwi metalowy, kolor  szafy 

olcha 

 

 

     

 
regał, słupek 
 

 
31 

 
wys.200/szer45/ 
gł.55 

 

regał wykonany z płyty wiórowej 

trójwarstwowej dwustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm w klasie 

higieniczności E-1, krawędzie oklejone 

obrzeżem PCV grubości 2mm, wewnątrz 

podział poziomy 5 półkami na 6 części- 
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przestrzeni, środkowa półka (trzecia) 

mocowana na stałe, pozostałe półki z 

regulacją poziomu, osadzone na 

podpórkach kołkowych, drzwi 

jednoskrzydłowe, dwuczęściowe, 

ściana tylna wykonana z płyty pilśniowej 

HDF gr. 3.2mm wpuszczona w nutę, 

zarówno w bokach jak i we wieńcach, 

konstrukcja montowana na złącza 

mimośrodowe oraz kołki, uchwyt 

metalowy, kolor olcha 

 
stół 
 

 
6 

 
dł.80/szer.80/ 
wys.78 

 
nogi metalowe w kolorze szarym, 
pionowo ustawione do blatu, blat z 
płyty wiórowej trójwarstwowej 
dwustronnie melaminowanej o grubości 
18mm w klasie higieniczności E-1, 
krawędzie oklejone obrzeżem PCV 
grubości 2mm 

 

    
 

     

stół 
 

1 dł.60/szer.60/ 
wys.78 

nogi drewniane, pionowo ustawione 
do blatu, blat z płyty wiórowej 
trójwarstwowej dwustronnie 
melaminowanej o grubości 18mm w klasie 
higieniczności E-1, krawędzie oklejone 
obrzeżem PCV grubości 2mm 

 

 
krzesła 
 
 
 
 
 

 
31 

 
wys.82/szer. 
54/gł. 42/wys. 
siedziska 47 

 
sztaplowane krzesła konferencyjne, 
stelaż metalowy ze stalowych 
owalnych rurek (30 x 15 mm) w 
kolorze czarnym, tył oparcia i 
podstawa siedziska z plastiku, siedzisko 
i oparcie miękkie tapicerowane w 
kolorze bordowym tkaniną o 
gramaturze225g/m2 i odporności na 
ścieranie powyżej 35000 cykli 
Martindale,a, nośność 120 kg 
 

 
             
 

wieszak 10 Szer. 80 cm. Wieszak na listwie, mocowany do 
ściany, ilość uchwytów na ubrania  
min. 5 

 

 

Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie meble minimum 24 miesiące 

 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczoną 
przez producenta sprzętu (deklaracje zgodności i certyfikaty ). 


