
 
 
 
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
Wykaz wyposażenia bibliotecznego – mebli 

do budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce w ramach projektu pt. ”Budowa budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i społeczne w Brzezówce” 
 

Lp. 
Nazwa produktu / 

towaru** 
Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot (przedział 

mocy, wydajność, pojemność itp.) 
Jedn. 
miary 

Ilość Rysunek 

1. biurka 

 
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o 
grubości 18 mm w kolorze jasny popiel. Otwory 
na przewody zabezpieczone okrągłymi zaślepkami 
z tworzywa sztucznego. Półka na klawiaturę 
wysuwana spod blatu, prowadnice metalowe, 
lakierowane.  
Front, boki i tył wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie 
krawędzi - film melaminowy w kolorze biurka. 
Stopki regulacyjne pod biurkiem z mocnego 
tworzywa sztucznego. 
 
wymiary: 
szerokość 60 cm,  
głębokość 60 cm,  
wysokość 75 cm. 

 

szt. 4 
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2. fotele obrotowe 

 
Materiał siedziska: włókno syntetyczne. Materiał 
podłokietników: trwały plastik z powłoką 
antypoślizgową. 
Podstawa krzesła 5-cio ramienna. 
Wysokość siedziska regulowana:  
415 - 545 mm 
wysokość oparcia regulowana: 
530 - 590 mm 
wysokość podłokietników:  
ok 215 mm 
Kolor: ciemny popiel 
 

szt. 5 

 

3. krzesła 

 
Krzesło sztaplowane. Stelaż metalowy, 
chromowany lub malowany proszkowo na kolor 
aluminiowy. Siedzisko i oparcie wyściełane 
tkaniną  w kolorze jasnego popielu. Nogi krzesła 
zabezpieczone filcowymi stopkami chroniące 
przed zarysowaniem podłogi. 
 
wymiary: 
wysokość siedziska: 480 mm 
głębokość siedziska: 410 mm 
szerokość siedziska: 465 mm 
 

szt. 24 
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4. krzesła dla dzieci 

 
Stelaż krzesła metalowy, malowany proszkowo na 
kolor aluminiowy. Siedzisko ze sklejki w kolorach: 
fuksja, niebieski, zielony, żółty (po jednym krześle 
w danym kolorze) . Nogi krzesła zabezpieczone 
filcowymi stopkami chroniące przed 
zarysowaniem podłogi. 
 
wymiary: 
wysokość siedziska: 260 mm 
głębokość siedziska: 250 mm 
szerokość siedziska: 240 mm 
 
 

szt. 4 

 

5. lada biblioteczna 

 
Lada w kształcie biurka z zaokrąglonym blatem,  
skróconym z prawej strony (wejście), (na prawo 
od siedziska). Blat wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej o gr. 35 mm w kolorze jasny popiel, 
pozostałe elementy (w tym fronty)z płyty o gr. 18 
mm w kolorze fuksji. Wykończenie krawędzi - film 
melaminowy w kolorze poszczególnych 
elementów lady. Lada wyposażona w przelotki do 
wyprowadzania kabli komputera. W ladzie 
umiejscowiona szufladka pod klawiaturę  
(głębokość 40 cm) (prowadnice metalowe, 
lakierowane) i podstawkę pod jednostkę 
centralną, oraz dwie dostawki. Lada oraz 
dostawki wyposażone  w stopki regulacyjne  
z mocnego tworzywa sztucznego. Uchwyty do 
elementów otwieranych: metalowe satynowane. 
 
 
 

szt. 1 
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wymiary lady: 
wysokość: 80 cm 
długość blatu: 250 cm  
szerokość blatu: 60 cm 
głębokość (prawa strona: 100 cm, lewa strona: 
140 cm) 
  
Boczna konstrukcja lady umiejscowiona na środku 
blatu pod spodem (32,5 cm od kraju 
blatu),frontowa konstrukcja lady umiejscowiona 
bliżej zewnętrznej krawędzi blatu pod spodem. 
 
Wymiary podstawki pod jednostkę centralną: 
głębokość – 50 cm 
szerokość – 22 cm 
wysokość – 10 cm 
 
Opis dostawki nr 1 
Komoda z 3 szufladami na kółkach, boki szuflad 
wykonane z grubszej warstwy aluminium. 
 
Wymiary: 
szerokość - 40 cm 
wysokość  - 55 cm 
głębokość szuflady - 46 cm 
wysokość przegród w szufladzie - 11 cm 
 
Odstępy miedzy przegrodami: 
1: 10 cm  (front szuflady - 17,8 cm) 
2: 12cm - 12 cm - 6 cm (front szuflady - 19,8cm) 
3: 12cm - 12 cm - 6 cm (front szuflady -  14,4 cm) 
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Opis dostawki nr 2 
Komoda z 3 półkami na kółkach, 
 
wymiary: 
szerokość - 40 cm 
wysokość - 55 cm 
głębokość - 46 cm 
 
W środku komody 2 półki o regulowanych 
odległościach. 

 

6. regał drewniany 

 
Regał 8 - półkowy jednostronny. Front, boki i 
półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 
18 mm w kolorze jasny popiel, plecy z płyty HDF 
gr. 3 mm lakierowanej w kolorze regału. Półki 
usytuowane w równych odległościach 
obliczonych z proporcji. Wykończenie krawędzi - 
film melaminowy w kolorze płyty. Regał 
wyposażony w stopki regulacyjne.  
 
wymiary: 
wysokość: 220 cm 
szerokość: 80 cm 
głębokość: 30 cm 
 
 
 

 

szt. 16 

 

7. regał drewniany 

 
Regał 6 - półkowy jednostronny. Front, boki i 
półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 
18 mm w dwóch kolorach: wewnątrz: jasny 
popiel, fronty zewnętrzne:  fuksja, plecy z płyty 

szt. 14  
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HDF gr. 3 mm lakierowanej w kolorze 
zewnętrznej strony  regału. Półki usytuowane w 
równych odległościach obliczonych z proporcji. 
Wykończenie krawędzi - film melaminowy w 
kolorze fuksji. Regał wyposażony w stopki 
regulacyjne.  
 
 
wymiary: 
wysokość: 180 cm 
szerokość: 80 cm 
głębokość: 30 cm 

 
 
 

8. regał drewniany 

 
Regał 4 - półkowy jednostronny. Front, boki i 
półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej  
gr. 18 mm w kolorze fuksji, plecy z płyty HDF gr. 3 
mm lakierowanej w kolorze regału. Półki 
usytuowane w równych odległościach 
obliczonych z proporcji. Wykończenie krawędzi - 
film melaminowy w kolorze płyty. Regał 
wyposażony w stopki regulacyjne.  
 
wymiary: 
wysokość: 150 cm 
szerokość: 80 cm 
głębokość: 30 cm 

 
 
 
 
 

szt. 4 
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9. stolik 

 
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o 
grubości 25 mm w kolorze fuksji. Obrzeża i 
wykończenia  filmem melaminowym w kolorze 
blatu. Nogi metalowe malowane proszkowo na 
kolor pomarańczowy, zabezpieczone filcowymi 
stopkami chroniące przed zarysowaniem podłogi. 
 
 
wymiary: 
wysokość: 48 cm 
szerokość: 60 cm 
głębokość: 60 cm 

 

szt. 1 

 

10. stolik 

 
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o 
grubości 25 mm w kolorze jasny popiel. Obrzeża i 
wykończenia  filmem melaminowym w kolorze 
blatu. Nogi metalowe malowane proszkowo na 
kolor aluminiowy, zabezpieczone filcowymi 
stopkami chroniące przed zarysowaniem podłogi. 
 
wymiary: 
wysokość: 75 cm 
szerokość: 85 cm 
głębokość: 85 cm 

 

szt. 6 

 

11. szafa ubraniowa 

 
Szafa dzielona w pionie 50/50. W części lewej 
półka na wysokości 55 cm, pod półką drążek do 
wieszania ubrań. W części prawej 4 półki na 
dokumenty z możliwością regulacji. Odległość 
miedzy półkami 55 cm. Front, boki i tył wykonane 
z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm 

szt. 1  
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w kolorze jasny popiel. Wykończenia filmem 
melaminowym. Szafa zamykana na klucz. 
Uchwyty do elementów otwieranych: metalowe 
satynowane. Szafa wyposażona w stopki 
regulacyjne z mocnego tworzywa sztucznego. 
 
wymiary: 
wysokość: 220 cm 
głębokość: 55 cm 
szerokość: 120 cm 
 

 
12. 

 
wieszak wiszący 

 
Wieszak o szerokości 115 cm i wysokości 30 cm 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej o 
grubości 18 mm w kolorze jasny popiel. 2 rzędy 
podwójnych haczyków na ubrania przesunięte 
względem siebie (u góry 6 szt., na dole 5 szt.). 
odległość miedzy haczykami 20 cm. Wykończenia 
filmem melaminowym. 

 

 
szt. 

 
3 
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13. szafka gospodarcza 

 
Szafka gospodarcza stalowa, dzielona w pionie 
50/50. W części lewej począwszy od góry 4 półki. 
Odległość między półkami: 35 cm. Podział 
pionowy szafki zakończony wraz z 
umiejscowieniem ostatniej półki. Przestrzeń 
otwarta poniżej ostatniej półki przechodząca w 
stronę prawą. Na bocznej prawej stronie min. 2 
wieszaki. Korpus i drzwi z blachy stalowej pokrytej 
farbą proszkową w kolorze jasny popiel. Otwory 
wentylacyjne w plecach szafki. Cokół z blachy 
ocynkowanej. Drzwi z profilem wzmacniającym, 
osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. 
Zamykana na zamek cylindryczny z 2 kluczykami, 
ryglujący w 1 punkcie. 
 
wymiary: 
wysokość: 180 cm 
głębokość: 50 cm 
szerokość: 60 cm 
 

szt. 2 

 

14 szafka zamykana 

 
Szafka zamykana na klucz wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w 
kolorze jasny popiel. Plecy z płyty HDF gr. 3 mm 
lakierowanej w kolorze szafki. Wykończenie 
krawędzi - film melaminowy w kolorze szafki. 
Stopki regulacyjne pod szafką z mocnego 
tworzywa sztucznego. Uchwyty do elementów 
otwieranych: metalowe satynowane. 
 
wymiary: 
wysokość: 75 cm 
głębokość: 40 cm 

szt. 2 

 



10 

szerokość: 80 cm 
 

15. Podstawka pod ksero 

 
Podstawa po ksero w kolorze jasnoszarym z 
otwieranymi drzwiczkami na zatrzask, 
posiadająca stopki na kółkach oraz bolce 
stabilizujące. 
 
wymiary: 
głębokość: 565 mm 
szerokość: 680 mm 
 

szt. 1 

 

16. alurama 

 
Rama na profilu aluminiowym Alu P w kolorze 
jasny popiel. Front z plexi z powłoką 
antyrefleksyjną. Wyposażona w mocny zaczep do 
powieszenia na ścianie. 
 
wymiary: 
70 x 100 
 

szt. 4 

 

17. lampka biurowa 

 
Lampka w kształcie tradycyjnym, składająca się z 
okrągłej podstawy z tworzywa sztucznego, 
ramienia i metalowego klosza na zawiasach, 
pozwalająca na ustawienie optymalnego kąta 
padania światła poprzez możliwość podnoszenia i 
opuszczania klosza lampy. Przełącznik 
zainstalowany na obudowie klosza. 
 
źródło światła: żarówka 1x18W halogen (E14) 
kolor: fuksja 
 

szt. 5 
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18. żaluzja 

 
Żaluzje pionowe na szynach aluminiowych, 
sterowane w systemie S1 do sznurka. 
 
Wymiary okien w świetle muru: 
 wysokość: 210 
 szerokość: 236 
 
Przy dobieraniu wymiarów żaluzji należy wziąć 
pod uwagę zapas wielkości, aby żaluzje nie 
licowały się z ościeżnicą, a wystawały 
odpowiednio na zewnątrz. 
 
- materiał: CREPPE lub równoważny, 
- szerokość pióra:  127 mm, 
- kolor:  jasny popiel. 
 
Dostawa z montażem. 
 

kpl. 4 

 

19. zegar ścienny 

 
Zegar ścienny okrągły w tradycyjnym kształcie z 
cyframi arabskimi. 
 
średnica tarczy ok. 25 cm 
kolor obudowy: fuksja 
kolor wskazówek: fuksja 
kolor cyfr: fuksja 
kolor tarczy: biały 
 

szt. 3 

 

20. dywan 

 
Dywan prostokątny strzyżony, bez wzorów,  
w kolorze popielatym , z obszyciami. 
 
 

szt. 1 
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wymiary: 
długość: 300 cm 
szerokość : 200 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. dywanik 

 
Dywanik prostokątny strzyżony, bez wzorów, w 
kolorze fuksji , z obszyciami. 
 
wymiary: 
długość: 130 cm 
szerokość : 130 cm 
 
 
 

szt. 1 

 

22. drabina aluminiowa 

 
Drabina aluminiowa jednostronna  
3-stopniowa. Wysokość robocza ok. 2,50 m. 
Antypoślizgowe stopnie o zaokrąglonych 
krawędziach. Antypoślizgowa warstwa na 
podeście. Ergonomiczny uchwyt z blokadą do 
rozkładania i składania.  Duże i wytrzymałe stopy 
gwarantujące stabilność. 
 
 
 
 
 

szt. 1 
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23. gablota informacyjna 

 
Anodowany profil aluminiowy i plastikowe 
narożniki. Szyby szlifowane w trzech 
płaszczyznach, osadzone w profilu aluminiowym 
zintegrowanym z systemem rolkowym. Zamykana 
na zamek patentowy. 
 
wymiary: 
długość : 100 cm 
szerokość: 70 cm 
grubość: 6 cm 
przestrzeń użytkowa: 2 cm 
 
kolor: popiel 
 

szt. 1 

 

 


