Projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp

1

2

Nazwa artykułu oraz wymiar (szer./gł./wys.)
[mm]

Narożnik
(1szt.)

Szafa bieliźniana
(1szt.)

Zdjęcie poglądowe

Opis








Wymiary: 230 x 151 cm x 66 cm (+/- 10 cm)
Kolor: ciemnoszary
pojemnik na pościel
powierzchnia spania: 140x204 cm (+/- 10 cm)
podłokietniki
orientacja: uniwersalna (lewy/prawy)




Wymiary 150x230x60 cm (+/- 10 cm)
Wnętrze: drążek na wieszaki, 5 półek oraz jedna półka przez
całą szerokość szafy.
Materiał: Płyta laminowana
Ilość drzwi: 2 - drzwiowa
Rodzaj szafy: Uchylna / przesuwna
Kolor : biały






3

4

5

Regał na książki
(1szt.)

Biurko
(1szt.)

Krzesło obrotowe – biurowe
(3 szt.)





Wymiary: 90 x 197 cm (+/- 5 cm)
sześć półek
korpus: płyta wiórowa laminowana



blat: płyta wiórowa laminowana



fronty: płyta wiórowa laminowana



ściana tylna, dna szuflad: płyta HDF



kolor: biały








Wymiary: 140 x 65 cm, wysokość: 75 cm (+/- 10 cm)
Kolor: biały
Materiał: płyta meblowa laminowana
3 szuflady z prowadnicami rolkowymi
szafka
szafka i szuflady z systemem soft close











miękkie siedzisko i oparcie,
szerokie, komfortowe siedzisko,
wygodne, profilowane oparcie,
praktyczne, stałe podłokietniki,
stabilna podstawa jezdna,
regulowana wysokość oparcia Up&Down,
blokada oparcia w wybranej pozycji,
regulacja wysokości krzesła,
kolor: szary

6

7

8

Szafa
(2 szt.)

Stolik
(1 szt.)

Fotel
(2 szt.)









Wymiary: 96 x176x50 cm
Wnętrze: drążek na wieszaki oraz 3 półki, 2 drzwi, 3 szuflady
Materiał: Płyta laminowana
Ilość drzwi: 2- drzwiowa
Rodzaj szafy: Uchylna, na zawiasach
Kolor : biały
szafa i szuflady z systemem soft close









Kolor: blat biały, kolor nóg: drewniany/ biały
Materiał: drewno, MDF
Szerokość: 80 Wysokość: 45 Głębokość: 80
Kształt blatu: okrągły
Styl: nowoczesny, skandynawski
Materiał blatu: MDF
4 nogi












Rama: wykonana z warstwowo klejonego, wygiętego drzewa
Wysokie oparcie zapewnia plecom komfort i relaks
Kolor tapicerki : szary, kolor ramy: jasny np. biały, popielaty
Wymiary fotela: 59 x 74 x 101 cm (+/- 5 cm)
Szerokość siedziska: 51 cm (+/- 5 cm)
Głębokość siedziska: 50 cm (+/- 5 cm)
Wysokość siedziska nad ziemią: 40 cm (+/- 5 cm)
Zdejmowane pokrycie, które można prać
Antypoślizgowe, gumowe nóżki
Materiał: Poliester: 100%

9

10

11

Komoda
(2 szt.)

Biurko
(2 szt.)

Łóżko z pojemnikiem na pościel
(2 szt.)






bezuchwytowe fronty szuflad - staranna jakość wykonania
materiał: korpus i fronty - płyta wiórowa laminowana
obrzeża - wykończone tworzywem PCV
3 szuflady - na prowadnicach rolkowych (wysuw z blokadą)
wymiary: 108 x 96, wysokość 75 cm (+/- 10 cm)



kolor: biały







Wymiary: 105 x 50 cm, wysokość: 75 cm (+/- 10 cm)
Kolor: biały
2 szuflady z prowadnicami rolkowymi pod blatem
z boku szafka lub 2 duże szuflady
szafka i szuflady z systemem soft close



Wymiary: 90x200 cm (+/- 10 cm) dostosowane do materaca o
wymiarach 90x200 cm
pojemnik na pościel
stelaż drewniany
kolor: biały
materiał: drewno
zagłówek









12

Materac
(2 szt.)

13

Szafka
(1 szt.)












Materac kieszeniowy, sprężynowy z pianki termoelastycznej z
przekładką filcową
Wymiary: 90 x 200 cm
wysokość materaca: 20 cm (+/- 5 cm)
antyalergiczny, zdejmowany pokrowiec
materac dwustronny, posiadający dwie różne twardości (H3 i
H4) - po obu stronach zastosowano materiały o różnych
właściwościach, dzięki czemu każda z nich dostarcza
użytkownikowi innego komfortu snu

Wymiary: 63x50x40
Materiał: płyta meblowa 18 mm laminowana
Kolor: biały
Dwie szuflady z systemem soft close
1 półka

