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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

 

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU - w ramach projektu 

pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 
raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 

 
 

A.PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
 
CZĘŚĆ 8 - MEBLE 
 

Biurko komputerowe wraz z krzesłem – 17 sztuk 

Opis biurek i krzeseł do dostarczenia: 

1. Biurko nauczyciela – 1 szt.: 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego biurka dla nauczyciela: 

 Konstrukcja biurka: wykonana z profilu zamkniętego stalowego o wymiarach min. 30x30 mm, 

malowana proszkowo. 

 Blat biurka: wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18mm wykończony obrzeżem PVC, 

kolor: szarość. 

 Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 

 Biurko 1 os. posiada blat o wymiarze min. 70x140 cm z wewnętrzną dostawką na stację 

komputerową min. 23x70 cm. 

 Na tylnej ścianie biurka zamontowany panel z płyty laminowanej min. 140x30 cm w celu 

montażu listwy do instalacji elektrycznej i sieciowej. 

Dostawa i montaż 

2. Biurko ucznia – 16 szt.: 

Dostawa obejmuje 16 sztuk fabrycznie nowych biurek dla uczniów: 

− Konstrukcja biurka: wykonana z profilu zamkniętego stalowego o wymiarach min. 30x30 mm, 

malowana proszkowo. 

 Blat biurka: wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18mm wykończony obrzeżem PVC. 

Kolor: szarość. 

 Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 

 Biurko 2 os. posiada blat o wymiarze min. 70x160 cm z wewnętrzną dostawką na stację 

komputerową dla trzech stanowisk min. 70x45 cm oraz dla dwóch stanowisk min. 23x70 cm. 

− Na tylnej ścianie biurka zamontować profil min. 100x20 mm w celu montażu listwy do 

instalacji elektrycznej i sieciowej. 

Dostawa i montaż 
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Uwaga: poniżej przedstawiono rzuty elementów doposażenia mających jedynie charakter 

poglądowy i wzorcowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Krzesło nauczyciela – 1 szt.: 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego krzesła dla nauczyciela: 

 

− Krzesło szkolne: typowe, ergonomiczne, typ Twist Soft 

− Wzrost: 159-188 cm 

− Siedzisko: ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego – polietylen 

wysokociśnieniowy, kolor siedziska szary, z tapicerowaną nakładką materiałową. 

− Podłokietniki: stałe, wykonane z tworzywa sztucznego, twarde, kolor czarny. 

− Baza: podstawa wykonana z tworzywa sztucznego i włókna szklanego, kolor czarny. 

− Kolumna: Podnośnik gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego, kolor czarny. 

− Podnóżek: Podnóżek z regulowaną wysokością wykonany z tworzywa sztucznego, kolor 

czarny. 

− Kółka: miękkie, z tworzywa sztucznego. 

 

Dostawa i montaż 

4. Krzesło ucznia – 16 szt.: 

Dostawa obejmuje 16 sztuk fabrycznie nowych krzeseł dla uczniów: 

 

− Krzesło szkolne: typowe, ergonomiczne, typ Student 

− Wzrost: 159-188 cm 

− Siedzisko: Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego – polietylen 

wysokociśnieniowy, kolor siedziska żółty 

− Baza: profil owalny wykonany ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny. 

− Stopki: antypoślizgowe, wykonane z tworzywa sztucznego, kolor czarny. 

 

Dostawa i montaż 
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