
Załącznik Nr 1a 
Zestawienie wyposażenia zaplecza szatniowo – magazynowego z pomieszczeniem biurowym 

 

Lp. 
Nazwa 

produktu/towaru** 
Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot 

(przedział mocy, wydajność, pojemność itp.) 

  

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

Jedn. 
miary 

  

-1- -3- -4- -5- -6-   

1. 

kontener 

wymiary całkowite: długość zewnętrzna 6m, szerokość 
zewnętrzna 2,5 m, wysokość zewnętrzna 2,6 - 2,7 m z 
możliwością łączenia wielu modułów w jedną 
powierzchnię. Konstrukcja spawana z profili zamkniętych, 
pokryta powłokami antykorozyjnymi, stropodach 
wykonany z płyty warstwowej o grubości 120 mm, podłoga 
z blachy trapezowej, płyty wiórowej oraz wykładziny PCV. 

szt. 2,00   

2. 

oprawa 
oświetleniowa 

oprawy rastrowe, źródła światła dwie świetlówki o mocy 
36W, typ T8. podstawa wykonan jest z blachy stalowej 
malowanej proszkowo na biało, odbłyśnik pełny raster 
paraboliczny 

szt. 4,00   

3. grzejnik grzejnik elektryczny moc 1,5 KW  szt. 4,00   

4. 
szafa biurowa 

szafa z przeznaczeniem na dokumenty, 5 poziomów, zamki 
patentowe, wym. 18hx80x38cm szt. 1,00   

5. apteczka PCK apteczka ścienna P-30  szt. 3,00   

6 biurko standardowe biurko o wymiarach 120 x 60 x 75h cmm szt. 1,00   

7 

regał 

regał półkowy o wymiarach 2000 mm - wysokość 1000 - 
1200 mm długość, 5 półek malowanych, nośność półek 120 
kg 

szt. 1,00   



8 

ławki z wieszakami 

stelaż wieszaka wykonany jest z okrągłej rury fi 32, 
siedzisko, oparcie i listwa wieszaka wykonane są z 
lakierowanych listew drewnianych, wieszak szatniowy OW 
IV jest wyposażony w sieć haków wymiary: 400 x 1200 
x1605 x 400 mm 

szt. 2,00   

9 

podstawy do szaf 
socjalnych 

drewniane, lakierowane lakierem bezbarwnym o 
wymiarach 405 x 799 x 745 szt. 7,00   

10 

szafki socjalne 

podwójne w kształcie litery L, wykonane z blachy o gr. 0,8 
mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, szafa zamykana 
zamkami cylindycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie, 
otwory wentylacyjne. Wymiary szafy: 1800 x 400 x 490 mm 

szt. 14,00   

 
fotel biurowy 

fotel biurowy, obrotowy, standardowy 
szt. 1,00   

RAZEM W ZŁOTYCH BRUTTO 
 

 
 
……………………………, dnia ………………………..                                                                                                           ………………………………………. 
                                                                                                                                                                                      Podpis osoby uprawnionej 
 
Uwaga : 
Cena oferty zawiera wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie wymienione w załączniku Nr 1a. Do ceny wynikającej z załącznika Nr 1a 
należy dodać cenę robót budowlanych. 


