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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(Część DM – 04 meble seryjne)
Zadanie: Budynek „Kunsztu Wodnego" w Gdańsku (robocza wcześniejsza nazwa Centrum Dziedzictwa
Historycznego Miasta Gdańska) nawiązuje do jednego z najciekawszych obiektów technicznych dawnego
Gdańska, który pełnił funkcję stacji pomp, zapewniającej odpowiednie ciśnienie w obiektach zasilanych
wodą przez rurociąg i działał w tym miejscu od XVI do XIX wieku. Budynek jest współczesną interpretacją
historycznego założenia także w swojej formie, przez wychodzącą od strony północnej z korpusu obiektu
ramę z pylonami nad Kanałem Raduni, symbolizującą urządzenie (mechanizm) Kunsztu Wodnego.
Adres : Gdańsk, ul. Targ Rakowy 11
Zamawiający: Instytut Kultury Miejskiej
Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia wnętrz dla Instytutu Kultury Miejskiej
CPV 39151000 - Meble różne
CPV 39143110 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
CPV 39113100 - Fotele
CPV 39112000 - Krzesła
CPV 39121200 - Stoły
CPV 39141100 - Regały
CPV 31521000 - Lampy
CPV 39254100 - Zegary
CPV 39290000 - Wyposażenie różne
CPV 39531000 - Dywany
CPV 39150000 - Różne meble i wyposażenie

Projektował:
DYPL. ARCH. WNĘTRZ DR. Jan Sikora.
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Poz. 1 – SOFA MODUŁOWA

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Sofa modułowa, złożona z osobnych elementów, możliwych do swobodnej
kompozycji.
Model: PIXEL. Producent: SABA ITALIA.
1. TAPICERKA
- tapicerka trudno zapalna; Grupa I tapicerki
- kolor szary (zbliżony do NCS S 2502-R)
2. WYPEŁNIENIE
- wypełnienie niepalne z atestami
- struktura: drewno pokryte pianką poliuretanową o zróżnicowanej gęstości; wyższe partie wypełnione
pierzem gęsim w bawełnianym pokrowcu;
- wypełnienie poduszek oparcia - pierze gęsie, podzielone na sekcje i pokryte tkaniną bawełnianą
3. NOGI - wysokość 4 cm, w kolorze czarnym ABS
Każda z sof ma składać z 3 modułów o wymiarach:
S.0.1.1 – 122X82xh40 cm
S.0.1.2 – 122x122xh40 cm
S.0.1.3 – 122x40xh50 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. sofy modułowej innego
producenta/modelu, pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak przeszycia (pikowania).
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- pokrycia w meblu równoważnym muszą być zdejmowalne,
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
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meblu wskazanym przez Zamawiającego; pożądane jest wypełnienie z pianki poliuretanową o
zróżnicowanej gęstości z wierzchnią warstwą pierza dla zachowania komfortu użytkowania; wypełnienie w
meblu równoważnym musi być niepalne i posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie również zbudowany z osobnych elementów - modułów, umożliwiających
swobodne ich ustawianie; wymiary modułów w meblu równoważnym będą zbliżone do tych w meblu
wskazanym przez Zamawiającego (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: szary (zbliżony do NCS S 2502-R) lub równoważny (dobrane na bazie próbek dostarczonych
przez producenta), kolor nóg: czarny.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 5 – FOTEL TAPICEROWANY NIEBIESKI NA STELAŻU ŻÓŁTYM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Fotel tapicerowany niebieski na stelażu żółtym.
Model: New York. Producent: SABA ITALIA
1. TAPICERKA
- trudno zapalna Grupa I tapicerki,
- kolor: niebieski/błękitny lub równoważne
2. WYPEŁNIENIE:
- wypełnienie niepalne z atestami
- wypełnienie poduszek siedzenia i poduszek oparcia - pianka poliuretanowa 50 IP | 23 IM, pokryte
włóknem bawełnianym i poliestrownym 380 gr/m2
- Poduszki oparcia podzielone na sekcje wypełnione gęsim pierzem
3. STELAŻ: pręt stalowy 12 mm, niepalny, kolor: żółty. Siedzenie z perforowanej blachy.
4. WYMIARY: szer. 74 cm; gł. 83 cm; wys. 79 cm; wys. siedziska 42 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. fotela innego producenta/ /modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1) Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie. Wymagana
jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa, takich jak:
- zachowanie lekkiej konstrukcji mebla, poprzez zastosowanie delikatnego stelażu, nie grubszego niż 14
mm;
- zachowanie geometrycznego kształtu mebla (poduszki siedzenia i oparcia posiadają linie
prostokątów/trapezów co nadaje im nowoczesny wygląd).
2) Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; pożądane jest wypełnienie z pianki poliuretanowej o
zróżnicowanej gęstości; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i posiadać stosowne
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atesty;
3) Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla
każdego z wymiaru).
4) Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: niebieski/błękitny lub równoważne (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta),
kolor stelaża: żółty.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 6 – FOTEL TAPICEROWANY SZARY NA STELAŻU CZERWONYM

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Fotel tapicerowany szary na stelażu czerwonym
Model: New York. Producent: SABA ITALIA
1. TAPICERKA
- trudno zapalna Grupa I tapicerki,
- kolor: szary (2 odcienie) lub równoważne
2. WYPEŁNIENIE:
- wypełnienie niepalne z atestami
- wypełnienie poduszek siedzenia i poduszek oparcia - pianka poliuretanowa 50 IP | 23 IM, pokryte
włóknem bawełnianym i poliestrownym 380 gr/m2
- Poduszki oparcia podzielone na sekcje wypełnione gęsim pierzem
3. STELAŻ: pręt stalowy 12 mm, niepalny, kolor: czerwony. Siedzenie z perforowanej blachy.
4. WYMIARY: szer. 74 cm; gł. 83 cm; wys. 79 cm; wys. siedziska 42 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. fotela innego producenta/ /modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
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takich jak:
- zachowanie lekkiej konstrukcji mebla, poprzez zastosowanie delikatnego stelażu, nie grubszego niż 14
mm;
- zachowanie geometrycznego kształtu mebla (poduszki siedzenia i oparcia posiadają linie
prostokątów/trapezów co nadaje im nowoczesny wygląd).
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; pożądane jest wypełnienie z pianki poliuretanowej o
zróżnicowanej gęstości; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i posiadać stosowne
atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: jasny szary/ciemny szary lub równoważne (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez
producenta), kolor stelaża: czerwony.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.

STRONA 7/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 7 – FOTEL TAPICEROWANY SZARY NA STELAŻU CHROME.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Fotel tapicerowany szary na stelażu chrome.
Model: New York. Producent: SABA ITALIA
1. TAPICERKA
- trudno zapalna Grupa I tapicerki,
- kolor: szary (2 odcienie) lub równoważne
2. WYPEŁNIENIE:
- wypełnienie niepalne z atestami
- wypełnienie poduszek siedzenia i poduszek oparcia - pianka poliuretanowa 50 IP | 23 IM, pokryte
włóknem bawełnianym i poliestrownym 380 gr/m2
- Poduszki oparcia podzielone na sekcje wypełnione gęsim pierzem
3. STELAŻ: pręt stalowy 12 mm, niepalny, kolor: chrome. Siedzenie z perforowanej blachy.
4. WYMIARY: szer. 74 cm; gł. 83 cm; wys. 79 cm; wys. siedziska 42 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. fotela innego producenta/ /modelu, pod
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warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie lekkiej konstrukcji mebla, poprzez zastosowanie delikatnego stelażu, nie grubszego niż 14
mm;
- zachowanie geometrycznego kształtu mebla (poduszki siedzenia i oparcia posiadają linie
prostokątów/trapezów co nadaje im nowoczesny wygląd).
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; pożądane jest wypełnienie z pianki poliuretanowej o
zróżnicowanej gęstości; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i posiadać stosowne
atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: jasny szary/ciemny szary lub równoważne (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez
producenta), kolor stelaża: chrome.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 13 – SOFA 2 OSOBOWA 157,5 X 84 CM X 85 CM

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: SOFA 2 osobowa 157,5 x 84 cm x 85 cm
Model: Alcove Plume Sofa. Producent: VITRA
1. TAPICERKA
- trudno zapalna
- tapicerka: LASER black (czarny)
2. MATERIAŁY:
- struktura nośna - stal kryta proszkowo
- tylne i boczne panele - płyty pilśniowe średniej grubości
- wypełnienie poduszek siedziska - wielowarstwowa pianka poliuretanowa
- wypełnienie poduszek oparcia i podłokietników - pierze i włókno
3. NÓŻKI: stal chromowana
4. WYMIARY: szer. 157,5 cm | gł. 84 cm | wys. 85 cm
5. Wraz z sofą Wykonawca dostarczy poduszki do tylnego podparcia (2 sztuki dla każdego egz. sofy).
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. sofy innego producenta / modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie wysokich, pikowanych ścianek bocznych (zapewniających stworzenie odosobnionego i
wyciszonego miejsca do pracy lub spotkań)
- zachowanie grubego, zapewniającego komfort, siedziska.
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2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: czarny lub równoważne (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 16 – FOTEL NA STELAŻU OKRĄGŁY

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Fotel na stelażu okrągły
Model: Model: Comfee CE/T/2. Producent: Noti.
1. TAPICERKA
- Grupa I tapicerki
- kolor: czarny medley 60999 lub równoważne
- skład: 100% polyester,
- gramatura 510 (g/lin,m) +/- 5%
- odporność na ścieranie: 75000 cykli Martindale
- trudnozapalność EN 1021-1&2 BS 5852
2. WYPEŁNIENIE:
- wypełnienie trudno zapalne z atestami
- siedzisko wykonane z połączenia pianki poliuretanowej oraz warstw tkaniny obiciowej;
3. STELAŻ - 3 ramienny metalowy stelaż - obręcz stanowiąca konstrukcje do zaczepienia tkaniny wykonany
z rurki stalowej lakierowanej o śr. 18 mm, kolor RAL 7021; nogi z rurki o śr. 22 mm; oba elementy
zespawane
4. WYMIARY: Szer. 107cm; gł. 89 cm; wys. 102 cm; wys siedziska 40 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. fotela innego producenta/ /modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie 3 ramiennego stelaża, konstrukcji na której zawieszone jest siedzisko,
- zachowanie okrągłego kształtu siedziska i przeszyć.
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
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- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: czarny lub równoważne (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta), kolor
stelaża RAL 7021.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 17 – SOFA WYSOKA LEWA.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Sofa wysoka lewa
Model: MONT. Producent VANK. Nr kat. M101020
1. SIEDZISKO
- stelaż korpusu wykonany w konstrukcji szkieletowej z drewna liściastego zakończony stopkami
antypoślizgowymi
- wypełnienie z pianki poliuretanowej o zróżnicowanej gęstości i elastyczności w zależności od miejsca
zastosowania w siedzisku
- krawędź przednia siedziska posiada wyraźne wyprofilowanie i zaokrąglenie w celu zmniejszenia ucisku na
mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas użytkowania,
- siedzisko wyposażane w dodatkową podłużną poduszkę, luźno umieszczoną na ściance tylnej - oparciu,
w celu wygodnego części lędźwiowej kręgosłupa użytkownika
2. TKANINA SIEDZISKA:
- tkanina XTREME YS 08, II grupa cenowa
- skład: 100% wełna całkowicie odnawialna i naturalna
- ciężar 460 g/m2 +/- 10%
- trudno zapalność EN 1021-1:2006
- kolor siedziska ciemnoszary (zbliżony do NCS S 7000-N),
3. PANEL BOCZNY:
- jednoelementowe, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 15 mm; nie dopuszcza się stosowania płyty
meblowej i osb
- z wypełnieniem z pianki poliuretanowej pochłaniającej fale akustyczne,
- pokryta dwustronnie tkaninami przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej,
- łączona systemowo z pozostałymi elementami fotela,
4. ŚCIANKA TYLNA (OPARCIE):
- jednoelementowe, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 15 mm; nie dopuszcza się stosowania płyty
meblowej i osb
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- z wypełnieniem z pianki poliuretanowej pochłaniającej fale akustyczne,
- pokryta dwustronnie tkaninami przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej,
- łączona systemowo z pozostałymi elementami fotela,
- grubość ścianki 75 mm, z wyraźnym wyprofilowaniem na wysokości lędźwiowej,
5. ŁĄCZENIE ŚCIANKI TYLNEJ ORAZ BOCZNEJ za pomocą specjalnego wyprofilowanego łącznika
tapicerowanego tkaniną w kolorze siedziska i poduszki.
6. TKANINA ŚCIANKI TYLNEJ ORAZ BOCZNEJ
- tkanina BLAZER CUZ 02, III grupa cenowa
- skład: 100% poliester z recyklingu
- ciężar 310 g/m2 +/- 10%
- odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale
- trudno zapalność EN 1021
- kolon oparcia: błękitny (zbliżony do NCS S 2065-R90B),
7. WYMIARY: wysokość siedziska: 43 cm, wysokość całkowita (elementy ze ścianką): 100 cm, szerokość
siedziska: 74 cm, szerokość całkowita: 82 cm, głębokość siedziska: 72 cm - pufa, 62 cm - model ze
ścianką; tolerancja wszystkich podawanych wymiarów: +/- 2 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. sofy ze ścianką boczną innego
producenta/modelu, pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie wyprofilowanego, zaokrąglonego siedziska i wyprofilowanego oparcia tylnego, odciążającego
odcinek lędźwiowy użytkownika,
- zachowanie ścianki bocznej (zapewniającej stworzenie odosobnionego i wyciszonego miejsca do pracy
lub spotkań) o zaokrąglonych kształtach,
- zachowanie systemowego sposobu łączeń siedziska, panelu bocznego i oparcia.
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna i
przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej,
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
siedziska: ciemnoszary (zbliżony do NCS S 7000-N), kolor oparcia i ścianki bocznej: kolor błękitny
(zbliżony do NCS S 2065-R90B)
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 18 – SOFA WYSOKA PRAWA.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Sofa wysoka prawa
Model: MONT. Producent VANK. Nr kat. M102020
1. SIEDZISKO
- stelaż korpusu wykonany w konstrukcji szkieletowej z drewna liściastego zakończony stopkami
antypoślizgowymi
- wypełnienie z pianki poliuretanowej o zróżnicowanej gęstości i elastyczności w zależności od miejsca
zastosowania w siedzisku
- krawędź przednia siedziska posiada wyraźne wyprofilowanie i zaokrąglenie w celu zmniejszenia ucisku na
mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas użytkowania,
- siedzisko wyposażane w dodatkową podłużną poduszkę, luźno umieszczoną na ściance tylnej - oparciu,
w celu wygodnego części lędźwiowej kręgosłupa użytkownika
2. TKANINA SIEDZISKA:
- tkanina XTREME YS 08, II grupa cenowa
- skład: 100% wełna całkowicie odnawialna i naturalna
- ciężar 460 g/m2 +/- 10%
- trudno zapalność EN 1021-1:2006
- kolor siedziska ciemnoszary (zbliżony do NCS S 7000-N),
3. PANEL BOCZNY:
- jednoelementowe, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 15 mm; nie dopuszcza się stosowania płyty
meblowej i osb
- z wypełnieniem z pianki poliuretanowej pochłaniającej fale akustyczne,
- pokryta dwustronnie tkaninami przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej,
- łączona systemowo z pozostałymi elementami fotela,
4. ŚCIANKA TYLNA (OPARCIE):
- jednoelementowe, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 15 mm; nie dopuszcza się stosowania płyty
meblowej i osb
- z wypełnieniem z pianki poliuretanowej pochłaniającej fale akustyczne,
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- pokryta dwustronnie tkaninami przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej,
- łączona systemowo z pozostałymi elementami fotela,
- grubość ścianki 75 mm, z wyraźnym wyprofilowaniem na wysokości lędźwiowej,
- kolon oparcia: błękitny (zbliżony do NCS S 2065-R90B),
5. ŁĄCZENIE ŚCIANKI TYLNEJ ORAZ BOCZNEJ za pomocą specjalnego wyprofilowanego łącznika
tapicerowanego tkaniną w kolorze siedziska i poduszki.
6. TKANINA ŚCIANKI TYLNEJ ORAZ BOCZNEJ
- tkanina BLAZER CUZ 02, III grupa cenowa
- skład: 100% poliester z recyklingu
- ciężar 310 g/m2 +/- 10%
- odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale
- trudno zapalność EN 1021
7. WYMIARY: wysokość siedziska: 43 cm, wysokość całkowita (elementy ze ścianką): 100 cm, szerokość
siedziska: 74 cm, szerokość całkowita: 82 cm, głębokość siedziska: 72 cm - pufa, 62 cm - model ze
ścianką; tolerancja wszystkich podawanych wymiarów: +/- 2 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. sofy ze ścianką boczną innego
producenta/modelu, pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie wyprofilowanego, zaokrąglonego siedziska i wyprofilowanego oparcia tylnego, odciążającego
odcinek lędźwiowy użytkownika,
- zachowanie ścianki bocznej (zapewniającej stworzenie odosobnionego i wyciszonego miejsca do pracy
lub spotkań) o zaokrąglonych kształtach,
- zachowanie systemowego sposobu łączeń siedziska, panelu bocznego i oparcia.
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna i
przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej,
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
- oparcie - ścianka i tylna oraz panel boczny w meblu równoważnym powinny posiadać z wypełnienie z
pianki poliuretanowej pochłaniającej fale akustyczne i być pokryta dwustronnie tkaninami przeznaczonymi
do obiektów użyteczności publicznej.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
siedziska: ciemnoszary (zbliżony do NCS S 7000-N), kolor oparcia i ścianki bocznej: kolor błękitny
(zbliżony do NCS S 2065-R90B).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 19 – HEŁM AKUSTYCZNY.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Hełm akustyczny
Model: TOMOKO, VIVERO
1. HEŁM posiada właściwości akustyczne - odizolowuje użytkownika od otoczenia poprzez zastosowanie
odpowiedniej konstrukcji i wyciszających materiałów, pochłaniających dźwięki otoczenia
2. TAPICERKA, trudno zapalna, wg normy EN 1021, filc poliestrowy, kolor szary;
3. STELAŻ METALOWY: konstrukcja trudno zapalna, malowany proszkowo na kolor biały RAL9003
4. WYMIARY: w 700 x h 1550-2200 x d 1060mm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. hełmu akustycznego producenta/
/modelu, pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zapewniał właściwą funkcjonalność akustyczną, tj. będzie odizolowywał
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użytkownika od otoczenia poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji i wyciszających materiałów,
pochłaniających dźwięki otoczenia.
2. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
3. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności mebel równoważny powinien
posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości niż mebel wskazany przez Zamawiającego;
tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna i posiadać właściwości wyciszające.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: szary, kolor stelaża: biały.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 20 – BUDKA SCIENNA AKUSTYCZNA

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Budka ścienna akustyczna
Model: BuzziHood (FLAT), Producent: Buzzi Space

1. Budka posiada właściwości akustyczne - odizolowuje użytkownika od otoczenia poprzez zastosowanie
odpowiedniej konstrukcji i wyciszających materiałów, pochłaniających dźwięki otoczenia
2. TAPICERKA, trudno zapalna, CAT C, Hero (Kvadrat) 701 - jasny błękit (zbliżony do NCS S 2040-R80B),
3. PÓŁKA: półka ze stali malowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9010), wymiary: 46 x 14 cm
4. WYMIARY: szerokość: 83,5 cm, głębokość: 71 cm, wysokość 107 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. budki ściennej akustycznej
producenta / modelu, pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zapewniał właściwą funkcjonalność akustyczną, tj. będzie odizolowywał
użytkownika od otoczenia poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji i wyciszających materiałów,
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pochłaniających dźwięki otoczenia. Mebel równoważny będzie posiadał w środku półkę.
2. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
3. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności mebel równoważny powinien
posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości niż mebel wskazany przez Zamawiającego;
tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna i posiadać właściwości wyciszające.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
budki - jasny błękit (zbliżony do NCS S 2040-R80B), kolor półki: biały (RAL 9010).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.

STRONA 22/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 21 – FOTEL DREWNIANY NA STELAŻU

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Fotel drewniany na stelażu
Model: BuzziFloat Cross. Producent: Buzzispace
1. KONSTRUKCJA: konstrukcja trudno zapalna, drewno, kolor: jesion bielony (Wood Finish Ash White
Wash).
2. Krzesło bez tkaniny obiciowej.
3. NÓŻKI (stelaż): stelaż metalowy na 4 nóżkach (model Cross); konstrukcja trudno zapalna; Alu metal z
powłoką satynową;
4. WYMIARY szerokość: 58 cm głębokość: 51 cm wysokość: 79cm, wysokość siedziska: 47cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. fotela innego producenta/ /modelu, pod
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warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie zaokrąglonych, obłych kształtów siedziska i oparcia (naturalne, opływowe linie bez ostrych
krawędzi)
- zachowanie podstawy na 4 nóżkach metalowych, rozchodzących się od środka.
2. Siedzisko i oparcie w meblu równoważnym powinny być wykonane z naturalnego drewna; stelaż (nóżki) z
metalu z powłoką satynową.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
jesion bielony lub zbliżony kolor jasnego, naturalnego drewna.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 22 – REGAŁ PRZEZIERNY.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: REGAŁ PRZEZIERNY.
Model: Regał Hałasa (WYKOŃCZENIE: lakier ognioodporny - lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy
lub równoważny), kolor: dąb bielony.
1. KONSTRUKCJA trudno zapalna, klamry ze stali nierdzewnej
2. Regał złożony z 4 półek (= 2 moduły podstawowe).
3. PÓŁKI: wykonane z dębu, kolor: dąb bielony;
4. WYMAGANE WYKOŃCZENIE PÓŁEK: lakier ognioodporny - lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy
lub równoważny.
5. WYMIARY PÓŁKI szerokość 118 cm, głębokość 30 cm, wysokość. 3,5cm ; regulowana odległ. między
półkami 31,43 - 32,44 - 33,15 cm.
6. WYMIARY POJEDYŃCZEGO MODUŁU (2 półki + 8 klamer mocujących) szerokość 118 cm, głębokość
30 cm, wysokość. 3,5cm ; regularna odległ. między półkami 31,43 - 32,44 - 33,15.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. regału innego producenta / modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie zbliżonego wizualnie stelaża - konstrukcji (klamry X spinające półki)
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- półki w meblu równoważnym będzie można dowolnie łączyć w moduły (złożone np. z 4, 6 lub 8 półek),
- półki w meblu równoważnym powinien być wykonane z drewna dębowego i muszą być pokryte lakierem
ognioodpornym - lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor:
dąb bielony.
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W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o dostarczenie atestu badań wytrzymałościowych.
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Poz. 23 – SOFA 2-OSOBOWA NA STELAŻU

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: SOFA 2-osobowa na stelażu,
Model: Cloud two seater, producent: &Tradition; kolor: kamienny.
1. KONSTRUKCJA trudno zapalna:
- baza: lite drewno i stal, bez sprężyn; struktura - sklejka,
- siedzisko pokryte pianką poliuretanową; poduszki wypełnione mieszanką pianki i pierza.
2. TKANINA: Materiał Sunnlva2 242. Kolor: kamienny (zbliżony do NCS S 3000-N)
3. NÓŻKI: konstrukcja trudno zapalna, stal powlekana proszkowo, w kolorze obicia / kolor kamienny
4. WYMIARY: szer. 168 cm, gł. 84 cm, wys. 75 cm. wys. siedziska 40cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. sofy innego producenta / modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie lekkiego stelaża - konstrukcji, ze stali malowanej proszkowo,
- zachowanie siedziska w formie - kształcie dużych poduch.
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: kamienny (zbliżony do NCS S 3000-N, dobrane na bazie próbek dostarczonych przez
producenta), nóżki w kolorze obicia.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
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W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 24 – EKRAN AKUSTYCZNY STOJĄCY

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Ekran akustyczny stojący
Model: Ekran BuzziScreen (rozmiar L, tkanina FELT) + podpórka/stopka BuzziFoot. Producent: Buzzi Space
1. Ekran posiada właściwości akustyczne - odizolowuje akustycznie przestrzenie w pomieszczeniu, poprzez
zastosowanie odpowiedniej konstrukcji i wyciszających materiałów, pochłaniających dźwięki otoczenia.
2. KONSTRUKCJA: wnętrze ekranu posiada teksturę plastra miodu
3. TAPICERKA, trudno zapalna, materiał: filc (felt); kolor: szary FE-StoneGrey 67 (zbliżony do NCS S 4500N)
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4. WYMIARY (pojedynczego ekranu): wysokość: 200 cm, szerokość: 80 cm, głębokość: 3 cm.
5. Ekrany można ze sobą łączyć za pomocą zamków błyskawicznych umieszczonych na krawędziach.
6. Zamawiający zamawia 3 pojedyncze ekrany, które będzie można połączyć w jedną 3-elementową
konstrukcję (jak na pierwszym zdjęciu).
7. Ekrany pojedyncze można również użytkować osobno. W tym celu w komplecie z każdym z ekranów,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć podpórkę/stopkę (BuzziFoot), która umożliwia samodzielnie
postawienie w pionie pojedynczego ekranu.
8. Parametry podpórki/stopki (BuzziFoot): konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny (RAL
9005), wymiary: 49 x 49 x 15,3 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. ekranu akustycznego stojącego innego
producenta / modelu, pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zapewniał właściwą funkcjonalność akustyczną, tj. będzie odizolowywał
akustycznie przestrzenie w pomieszczeniu, poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji i
wyciszających materiałów, pochłaniających dźwięki otoczenia.
2. Mebel równoważny - ekrany akustyczne równoważne również muszą mieć możliwość łączenia ze sobą
krawędziami bocznymi, (np. za pomocą zamka błyskawicznego) oraz użytkowania osobno. W komplecie
z każdym z ekranów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć konstrukcję (podpórka/stopka)
umożliwiającą samodzielne postawienie w pionie pojedynczego ekranu. Podpórka/stopka w meblu
równoważnym musi być wykonana z metalu.
3. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
4. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności mebel równoważny powinien być
wykonany z tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości niż mebel wskazany przez Zamawiającego;
tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna i posiadać właściwości wyciszające.
5. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(+/- 5 cm dla każdego wymiaru)
6. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: szary (zbliżony do NCS S 4500-N), kolor podpórki/stopki: czarny (RAL 9005).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 25 – FOTEL DREWNIANY OBITY SKÓRĄ

Widok fotela z tyłu (z widoczną konstrukcją tylnej nogi):

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Fotel drewniany obity skórą
Model: CH07 Schell Chair, Carl Hansen&Son (stelaż: dąb, materiał obicia: skóra)
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1. KONSTRUKCJA: konstrukcja trudno zapalna; siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości
fornirowanego laminatu dębowego, z wyraźną strukturą drewna. Konstrukcja w trójkątnym kształcie, z 3
nogami (2 z przodu, 1 z tyłu). Nogi przednie wykonane z jednego ciągłego kawałka laminatu
drewnianego. Noga tylna z ciągłego kawałka laminatu drewnianego.
2. Poduszki na siedzisku i oparciu wykonane z pianki poliuretanowej, z obiciem ze skóry.
3. WYMIARY: szerokość: 92 cm, głębokość: 83 cm wysokość: 74 cm, wysokość siedziska: 35cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. fotela innego producenta/ /modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- zachowanie zaokrąglonych, opływowych kształtów,
- zachowanie 3-nożnej konstrukcji, z zastrzeżeniem, że nogi w meblu równoważnym również będą
zwężane oraz także będą wykonane z ciągłych kawałków laminatu lub drewna (nogi przednie wykonane z
jednego kawałka materiału, bez widocznych połączeń - linearny, opływowy wygląd).
2. Konstrukcja mebla równoważnego (siedzisko, oparcie, nóżki) ma być wykonana z drewna lub z laminatu
drewnianego dębowego z wyraźną strukturą drewna. Obicia w meblu równoważnym mają być wykonane
ze skóry naturalnej.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 26 – STOŁEK DMUCHANY NA METALOWYM STELAŻU

Przedmiot zamówienia: Stołek dmuchany na metalowym stelażu
Model: Recykling. Producent: Malafor (stelaż malowany na kolor biały RAL9003)
1. Opis mebla: Stołek z nadmuchiwanego papierowego worka, umieszczonego na stelażu z rurek. Może być
składany do płaskiej formy.
2. Materiały: pokrycie - 2 warstwy papieru kraft, 1 warstwa worka polietylenowego. Konstrukcja - rurki
metalowe (malowane na kolor biały RAL9003). POWIERZCHNIA: lakier ognioodporny - lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny, wypełnienie – powietrze
3. WYMIARY: dł. 80 cm, szer. 50 cm, wys. 50 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stołka innego producenta/ modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten produkt następujących warunków:
1. Produkt równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to produkt o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Produkt równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w modelu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Produkt równoważny będzie posiadał stosowne atesty wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 27 – HAMAK WISZĄCY GNIAZDO.

Przedmiot zamówienia: HAMAK WISZĄCE GNIAZDO - Fotel hamakowy dla dzieci
Model: Fotel hamakowy dla dzieci D70, JPD70 (kolor: 13 biało-błękitny)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis mebla: Fotel hamakowy dla dzieci w formie podwieszanego siedziska
Materiał: nie przetwarzana bawełna, z upraw ekologicznych, z długimi włóknami.
Kolor: biało/niebieski
Wewnątrz hamaku znajduje się poduszka, ze zdejmowalnym pokrowcem, wykonana z bawełny.
Wymiary: wysokość cm od dołu fotela do uchwytu mocującego: 150 cm, szerokość drążka: 70cm.
Maksymalne obciążenie hamaku: 80 kg.

Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. hamaku innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Zaproponowany hamak równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego
przez Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
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2. Mebel (hamak) równoważny ma być wykonany z nieprzetwarzanej bawełny z upraw ekologicznych.
3. Wewnątrz hamaku powinna znajdować się poduszka ze zdejmowalnym pokrowcem.
4. Mebel (hamak) równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Mebel (hamak) równoważny będzie posiadał zbliżoną kolorystykę (biało-błękitny).
6. Maksymalne obciążenia hamaku równoważnego nie może być niższe niż 80 kg.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o dostarczenie:
- sprawozdania z badań toksyczności,
- atestu wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania,
wytrzymałości i trwałości,
- atestu higienicznego, potwierdzającego spełnienie wymagań higienicznych.
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Poz. 28 – SEKRETARZYK Z LITEGO DREWNA WYKOŃCZONY TKANINĄ

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: SEKRETARZYK z litego drewna wykończony tkaniną
Model: KOYA. Producent: Ligne Roset (kolorystyka: odcienie brązu).
1. KONSTRUKCJA: trudno zapalna; rama wykonana z litego drewna jesionowego w kolorze antracytowym.
Blat i półki dopasowane do konstrukcji, wykonane z płyty MDF.
2. Dwie pionowe kolumny ramy z litego drewna jesionowego z motywem dekoracyjnym; wyższa z nich
zwieńczona jest rzeźbionym ptaszkiem.
3. Sekretarzyk wykończony tkaniną trudnozapalną: 4 ekrany prostokątne z tkaniny w odcienia brązu
4. WYMIARY: szerokość: 66cm, długość: 120cm, wysokość: 180cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. biurka/sekretarzyka innego producenta
/ modelu, pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: zachowanie wysokiej ramy (stelaża), z wypełnieniami z tkaniny, zachowanie elementów
dekoracyjnych (rzeźbienia w ramie).
2. Konstrukcja mebla równoważnego (rama - stelaż) ma być wykonana z litego drewna, blat i półki z płyty
MDF lub materiału o zbliżonych właściwościach.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie wykonany w zbliżonej kolorystyce do tej w meblu wskazanym przez
Zamawiającego.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 29 – KONIK BUJANY.

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Konik bujany
Model: Rocky, producent: Magis. Kolor: biały.
1. MATERIAŁ konstrukcja trudno zapalna polietylen
2. Kolor biały.
3. WYMIARY: dł. 95 cm, szer. 50,5 cm, wys. 72 cm, wys. siedziska 47 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. konika bujanego innego producenta/
modelu, pod warunkiem spełniania przez ten produkt następujących warunków:
1. Produkt równoważny (konik bujany) będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego
przez Zamawiającego. Będzie to produkt o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
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Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Produkt równoważny (konik bujany) będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w modelu wskazanym
przez Zamawiającego.
3. Produkt równoważny będzie posiadał stosowne atesty wytrzymałości i bezpieczeństwa niezbędne dla
produktów przeznaczonych dla dzieci.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. konik bujany
innego producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne produktu, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego produktu.
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o dostarczenie:
- sprawozdania z badań toksyczności,
- atestu wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania,
wytrzymałości i trwałości,
- atestu higienicznego, potwierdzającego spełnienie wymagań higienicznych.
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Poz. 30 – ZEGAR ŚCIENNY, ŚR. 90 CM

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Zegar ścienny, średnica 90 cm.
Model: ZEGAR Barcelona, producent: Nomon.
1. KONSTRUKCJA zegara wykonana z czarnego włókna szklanego, z elementami drewna orzechowego.
Wskazówki wykonane z drewna orzechowego, lakierowanego na kolor czarny.
2. Mechanizm w zegarku: UTS German.
3. Trudnozapalność wg normy EN 1021.
4. WYMIARY: średnica: 90 cm, całkowita wysokość 100 cm.
5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zegar z baterią.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. zegara innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Zegar równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to zegar o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- konstrukcja z delikatnego, lekkiego materiału; sama rama (obwód) bez wypełnień; elementy konstrukcji z
drewna orzechowego, kształt okrągły.
2. Zegar równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w zegarze wskazanym przez
Zamawiającego (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla każdego z wymiaru).
3. Zegar równoważny będzie spełniał normy trudnozapalności wg normy EN 1021.
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4. Zegar równoważny będzie wykonany w zbliżonej kolorystyce do tej w zegarze wskazanym przez
Zamawiającego.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. zegar innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne zegara, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego zegara.
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Poz. 31 – DYWAN 230 X 170 CM

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Dywan 230 x 170 cm
Model: DYWAN Avila. Producent: BoConcept (100% wełna, kolor ciemnoszary).
1. MATERIAŁ trudno zapalny, 100% wełna, kolor ciemnoszary.
2. Trudnozapalność wg normy EN 1021.
3. WYMIARY: 230 x 170 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. dywanu innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten dywan następujących warunków:
1. Dywan równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych. Wymagana jest wysoka jakość
wykończenia.
2. Dywan równoważny będzie wykonany ze 100% wełny.
3. Dywan równoważny będzie spełniał normy trudnozapalności wg normy EN 1021.
4. Dywan równoważny będzie wykonany w zbliżonej kolorystyce do tej w dywanie wskazanym przez
Zamawiającego: kolor ciemnoszary (na podstawie próbek dostarczonych przez producenta).
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W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. dywan
innego producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o dostarczenie atestu wytrzymałościowego w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg PN-EN 1335-1,2 | 3.
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Poz. 33 – KRZESŁO POLIPROPYLENOWE Z PODUSZKĄ.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: KRZESŁO polipropylenowe z poduszką
Model: Mem (black). Producent: Kristalia
1. MATERIAŁ trudno zapalny; nogi i siedzisko - polipropylen kolor: czarny.
2. Do każdego krzesła poduszka - tkanina (kolor czarny), materiał: I Grupa cenowa
3. Krzesło ma możliwość sztaplowania.
4. WYMIARY: szer. 56 cm, gł. 58 cm, wys. 81cm; wysokość siedziska: 46cm., gł, siedziska 46 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. krzesła innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: delikatne, niezbyt masywne nogi, oparcie tylne, oparcia boczne.
2. Mebel równoważny powinien być wykonany z polipropylenu (możliwość użytkowania na zewnątrz).
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie posiadał możliwość sztaplowania.
5. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
krzesło i poduszka na siedzisku w tym samym kolorze: czarny.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 34 – KRZESŁO RESTAURACYJNE NA STELAŻU DREWNIANYM

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: KRZESŁO restauracyjne na stelażu drewnianym
Model: Iso, producent: Ligneroset (stelaż: jasne drewno, materiał: kolor ecru).
1. KONSTRUKCJA (STELAŻ): materiał niepalny, jasne drewno: jesion, wykończone lakierem. Na dole
zabezpieczenia (podpórki) antypoślizgowe.
2. SIEDZISKO I OPARCIE wykonane ze sklejki pokrytej wysokiej jakości pianką poliuretanową.
3. MATERIAŁ - tkanina 40% cotton 25% polyester 15% acrylic 10% viscose 10% wool. Kolor: ecru.
4. Trudnozapalność wg normy EN 1021.
5. WYMIARY: szerokość: 50,8 cm, głębokość: 53,34 cm, wysokość: 81,2 cm, wys. siedziska: 48 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. krzesła innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
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Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: stelaż drewniany o zbliżonym kształcie (linie proste, bez zaokrągleń).
2. Konstrukcja (stelaż) mebla równoważnego ma być wykonana z drewna litego (jesion, dąb).
3. Mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna i
przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej.
4. Mebel równoważny musi spełniać normy trudnozaplaności wg normy EN 1021.
5. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
6. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
stelaż: jasne drewno, tapicerka: ecru.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 36 – HOKER POLIPROPYLENOWY CZARNY

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: HOKER polipropylenowy czarny
Model: Plank Mod. 8200-00 (kolor: czarny), Miura Collezioni.
1. MATERIAŁ trudno zapalny, polipropylen z włóknem szklanym.
2. Kolor: czarny.
3. WYMIARY: szerokość: 47 cm, głębokość: 40 cm, wysokość: 81 cm, wysokość siedziska: 78 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. hokera innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Mebel równoważny powinien być wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor:
czarny.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 37 – HOKER POLIPROPYLENOWY NIEBIESKI

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: HOKER polipropylenowy niebieski
Model: Plank Mod. 8200-00 (kolor: niebieski), Miura Collezioni.
1. MATERIAŁ trudno zapalny, polipropylen z włóknem szklanym.
2. Kolor: niebieski.
3. WYMIARY: szerokość: 47 cm, głębokość: 40 cm, wysokość: 81 cm, wysokość siedziska: 78 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. hokera innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Mebel równoważny powinien być wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor:
niebieski.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 38 – HOKER POLIPROPYLENOWY BIAŁY

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: HOKER polipropylenowy biały
Model: Plank Mod. 8200-00 (kolor: biały), Miura Collezioni.
1. MATERIAŁ trudno zapalny, polipropylen z włóknem szklanym.
2. Kolor: biały.
3. WYMIARY: szerokość: 47 cm, głębokość: 40 cm, wysokość: 81 cm, wysokość siedziska: 78 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. hokera innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Mebel równoważny powinien być wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor:
biały.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 39 – KRZESŁO POLIPROPYLENOWE BŁĘKITNE

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: KRZESŁO polipropylenowe błękitne
Model: Snow 300 (kolor: błękitny), producent: Pedrali.
1. MATERIAŁ niepalny, polipropylen wzmocniony włóknami szklanymi. Konstrukcja stabilna i lekka
jednocześnie.
2. Możliwe do użytkowania zewnętrznego, odporne na promienie UV, posiada odpływ wody przy siedzeniu.
3. Kolor: błękitny
4. Krzesło posiada możliwość sztaplowania.
5. WYMIARY: szer. 47 cm, gł. 55 cm, wys. 80,5 cm, wys. siedziska 45,5 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. krzesła innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: owalne profile, bez ostrych krawędzi.
2. Mebel równoważny powinien być wykonany z polipropylenu (możliwość użytkowania na zewnątrz), być
odporny na promienie UV i posiadać odpływ wody przy siedzeniu.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie posiadał możliwość sztaplowania.
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5. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
błękitny.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 42 – EKRAN AKUSTYCZNY.

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Ekran akustyczny
Model: Peep Standpanel SMV (z wypełnieniem akustycznym, kolor: biały).
1. Ekran posiada właściwości akustyczne - odizolowuje akustycznie przestrzenie w pomieszczeniu, poprzez
zastosowanie odpowiedniej konstrukcji i wyciszających materiałów, pochłaniających dźwięki otoczenia.
2. Konstrukcja: panel ruchomy z możliwością obrotu o 360 stopni, umieszczony na stalowej nóżce.
3. Wnętrze panelu stanowi wypełnienie akustyczne, wykończone wymiennym pokrowcem na zamek
błyskawiczny.
4. Panel mierzony zgodnie z DIN EN ISO 354 oraz zgodny z klasą absorpcji dźwięku D.
5. Rama wykonana z rury stalowej malowanej na kolor czarny RAL 9004, trudno zapalna.
6. Nóżka 600 x 300 mm wykonana z powlekanej blachy stalowej aluminium malowanej na kolor czarny RAL
9004.
7. TKANINA: materiał XTREME PLUS, kolor biały; trudnozaplaność wg normy EN 1021.
8. WYMIARY: szerokość: 60 cm, głębokość: 30 cm, wysokość: 160 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. ekranu akustycznego stojącego innego
producenta / modelu, pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zapewniał właściwą funkcjonalność akustyczną, tj. będzie odizolowywał
akustycznie przestrzenie w pomieszczeniu, poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji i
wyciszających materiałów, pochłaniających dźwięki otoczenia.
2. Ekrany akustyczne równoważne będą spełniały normy DIN EN ISO 354 oraz będą zgodne z klasą
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absorpcji dźwięku D.
3. Ekrany akustyczne równoważne będą posiadały wymienne pokrowce.
4. Ekrany akustyczne równoważne będą ustawione na nóżce, z możliwością obrotu 360 st.
5. Ekrany akustyczne równoważne będą zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to ekran o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
6. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności mebel równoważny powinien być
wykonany z tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości niż mebel wskazany przez Zamawiającego;
rama i tkanina w meblu równoważnym muszą być trudno zapalne.
7. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(+/- 5 cm dla każdego wymiaru)
8. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. rama
i podstawka czarna, tkanina biała.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 43 – STOLIK OKRĄGŁY ŚR. 75 CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK okrągły, śr 75 cm
Model: Mobiush, Tabanda.
1. KONSTRUKCJA (STELAŻ): materiał trudno zapalny, blacha aluminiowa gr. 2 mm malowana proszkowo
na kolor czarny/grafit (RAL 7015).
2. BLAT: materiał trudno zapalny; sklejka brzozowa grubość 13 mm, fornirowana dębem, olejowana.
3. WYMIARY: średnica: 75 cm, wysokość: 33 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stołu innego producenta/ /modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- stelaż z blachy nachodzący częściowo na blat,
- podparcie stolika stanowią 3 nogi z wygiętej blachy o geometrycznych kształtach,
- blat okrągły.
2. Konstrukcja (stelaż) mebla równoważnego ma być wykonana z blachy malowanej proszkowo; wymagana
trudnozapalność.
3. Blat mebla równoważnego ma być wykonany z drewna lub drewna laminowanego dębem, olejowanego;
grubość min. 13 mm; wymagana trudnozapalność.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
5. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
stelaż: czarny/grafit (RAL 7015), blat: drewno dębowe.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 44 – STOLIK PNIAK Z LITEGO DREWNA ŚR. 30 CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK pniak z litego drewna.
Model: Pniak naturalny. Producent: Malafor.
1. MATERIAŁ: pniak z drewna naturalnego - dąb.
2. WYKOŃCZENIE: lakier ognioodporny - lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny
3. Pniak musi posiadać filcowe nóżki (od spodu) oraz rączkę - uchwyt.
4. WYMIARY: średnica: 30 cm, wysokość: 45 cm.
5. WAGA ok. 18 kg.
6. Stolik musi być trudnozapalny.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych.
2. Mebel równoważny ma być wykonany z drewna naturalnego - dębu i ma wyglądać jak pniak drewna.
3. Mebel równoważny ma być wykończony lakierem ognioodpornym - lakier bezbarwny poliuretanowy
półmatowy lub równoważny.
4. Pniak musi posiadać filcowe nóżki (od spodu) oraz rączkę - uchwyt.
5. Mebel równoważny musi być trudnozapalny.
6. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
7. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
naturalne drewno dębowe.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 45 – STOLIK KORKOWY, ŚR. 31 CM, MODEL A.

Modele stolika na zdjęciu: po lewej - Model A, w środku - Model B, po prawej - Model C.
ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK KORKOWY ŚR. 31CM, MODEL A.
Model: Cork Family, model A. Producent: Vitra
Model A: pierwszy od lewej strony na powyższym zdjęciu.
1. MATERIAŁ: korek naturalny.
2. WYMIARY: średnica: 31 cm, wysokość: 33 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych.
2. Materiał mebla równoważnego: korek naturalny.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
naturalny korek.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 46 – STOLIK KORKOWY, ŚR. 31 CM, MODEL B.

Modele stolika na zdjęciu: po lewej - Model A, w środku - Model B, po prawej - Model C.
ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK KORKOWY ŚR. 31CM, MODEL B.
Model: Cork Family, model B. Producent: Vitra
Model A: pierwszy od lewej strony na powyższym zdjęciu.
1. MATERIAŁ: korek naturalny.
2. WYMIARY: średnica: 31 cm, wysokość: 33 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych.
2. Materiał mebla równoważnego: korek naturalny.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
naturalny korek.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 47 – STOLIK KORKOWY, ŚR. 31 CM, MODEL C.

Modele stolika na zdjęciu: po lewej - Model A, w środku - Model B, po prawej - Model C.
ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK KORKOWY ŚR. 31CM, MODEL C.
Model: Cork Family, model C. Producent: Vitra
Model A: pierwszy od lewej strony na powyższym zdjęciu.
1. MATERIAŁ: korek naturalny.
2. WYMIARY: średnica: 31 cm, wysokość: 33 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych.
2. Materiał mebla równoważnego: korek naturalny.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
naturalny korek.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.

STRONA 60/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 48 – STOLIK PNIAK LAKIEROWANY. ŚR. 32CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK pniak lakierowany, śr. 32 cm.
Model: Log L (wood/sides laquered black/glossy/ca.), Gervasoni.
1. MATERIAŁ: trudno zapalny; drewno bukowe lakierowane na kolor czarny, połysk. Szczyt - blat stolika w
kolorze naturalnego drewna.
2. Stolik wykończony lakierem ognioodpornym.
3. WYMIARY: średnica: 32 cm (minimum 28 cm), wysokość: 42 cm.
4. Stolik musi być trudnozapalny.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych. Wymagana jest wysoka jakość
wykończenia.
2. Mebel równoważny ma być wykonany z drewna naturalnego i ma wyglądać jak pniak drewna.
3. Mebel równoważny ma być wykończony lakierem ognioodpornym.
4. Mebel równoważny musi być trudnozapalny.
5. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. średnica: 28 - 32 cm; wysokość 42 cm (+/- 2 cm dla wysokości)).
6. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. boki:
czarny lakier połysk; szczyt - blat stolika w kolorze naturalnego drewna.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
STRONA 61/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 49 – STOLIK PNIAK LAKIEROWANY, ŚR. 22CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK pniak lakierowany, śr. 22 cm.
Model: Log M (wood/sides laquered black/glossy/ca.), Gervasoni.
1. MATERIAŁ: trudno zapalny; drewno bukowe lakierowane na kolor czarny, połysk. Szczyt - blat stolika w
kolorze naturalnego drewna.
2. Stolik wykończony lakierem ognioodpornym.
3. WYMIARY: średnica: 22 cm (minimum 18 cm), wysokość: 42 cm.
4. Stolik musi być trudnozapalny.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych. Wymagana jest wysoka jakość
wykończenia.
2. Mebel równoważny ma być wykonany z drewna naturalnego i ma wyglądać jak pniak drewna.
3. Mebel równoważny ma być wykończony lakierem ognioodpornym.
4. Mebel równoważny musi być trudnozapalny.
5. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. średnica: 18-22 cm; wysokość 42 cm (+/- 2 cm dla wysokości)).
6. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. boki:
czarny lakier połysk; szczyt - blat stolika w kolorze naturalnego drewna.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.

STRONA 62/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 50 – STOLIK PNIAK LAKIEROWANY, ŚR. 18CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK pniak lakierowany, śr. 18 cm.
Model: Log S (wood/sides laquered black/glossy/ca.), Gervasoni.
1. MATERIAŁ: trudno zapalny; drewno bukowe lakierowane na kolor czarny, połysk. Szczyt - blat stolika w
kolorze naturalnego drewna.
2. Stolik wykończony lakierem ognioodpornym.
3. WYMIARY: średnica: 18 cm (do max. 22 cm), wysokość: 32 cm.
4. Stolik musi być trudnozapalny.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych. Wymagana jest wysoka jakość
wykończenia.
2. Mebel równoważny ma być wykonany z drewna naturalnego i ma wyglądać jak pniak drewna.
3. Mebel równoważny ma być wykończony lakierem ognioodpornym.
4. Mebel równoważny musi być trudnozapalny.
5. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. średnica: 18-22 cm; wysokość 42 cm (+/- 2 cm dla wysokości)).
6. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. boki:
czarny lakier połysk; szczyt - blat stolika w kolorze naturalnego drewna.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
STRONA 63/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 51 – STOLIK Z MATERIAŁU W KSZTAŁCIE ZWIERZAKA JASNOSZARY, ŚR. 48 CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK z materiału w kształcie zwierzaka jasnoszary, śr. 48 cm
Model: Petstools Fin: jasnoszary. Producent: Petite Friture.
1. MATERIAŁ: wełna, nylon, poliester, drewno, stal, pianka
2. Obicie zdejmowalne.
3. Kolor: jasnoszary.
4. WYMIARY: średnica: 48 cm, wysokość 60 cm, wysokość siedziska 35 cm.
5. Waga: ok. 3 kg.
6. Przeznaczenie: jako siedzisko lub stolik do zabawy dla dzieci.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: kształt - wygląd pluszowego zwierzaka (stolik jest przeznaczony dla dzieci).
2. Mebel równoważny musi posiadać zdejmowalne obicie.
3. Mebel równoważny musi być trudnozapalny.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
5. Mebel równoważny będzie ważył nie więcej niż 4 kg.
6. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
jasnoszary.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
STRONA 64/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 52 – STOLIK Z MATERIAŁU W KSZTAŁCIE ZWIERZAKA RÓŻOWY, ŚR. 48 CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK z materiału w kształcie zwierzaka różowy, śr. 48 cm.
Model: Petstools Daisy: różowy. Producent: Petite Friture.
1. MATERIAŁ: wełna, nylon, poliester, drewno, stal, pianka
2. Obicie zdejmowalne.
3. Kolor: różowy.
4. WYMIARY: średnica: 48 cm, wysokość 60 cm, wysokość siedziska 35 cm.
5. Waga: ok. 3 kg.
6. Przeznaczenie: jako siedzisko lub stolik do zabawy dla dzieci.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: kształt - wygląd pluszowego zwierzaka (stolik jest przeznaczony dla dzieci).
2. Mebel równoważny musi posiadać zdejmowalne obicie.
3. Mebel równoważny musi być trudnozapalny.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
5. Mebel równoważny będzie ważył nie więcej niż 4 kg.
6. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
różowy.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
STRONA 65/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 53 – STOLIK ZE STALI CIĘTEJ I NADMUCHANEJ METODĄ FIDU, BIAŁY.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK ze stali ciętej i nadmuchanej metodą FIDU, biały.
Model: STOŁEK Plopp Mini, kolor: biały. Producent: Zieta.
1. MATERIAŁY: stal nierdzewna, laserowo cięta, spawana, nadmuchiwana pod ciśnieniem i lakierowana
proszkowo
2. Stołek powstał przy użyciu technologii FIDU, pozwalającej na sklejanie stalowych elementów i wypełnianie
ich potem powietrzem, dzięki czemu stolik daje wrażenie lekkości i jest jednocześnie bardzo wytrzymały.
3. Kolor: biały.
4. WYMIARY: średnica: 25 cm, wysokość 38 cm.
5. Waga: ok. 2,35 kg.
6. Przeznaczenie: jako stołek - siedzisko dla dzieci.
7. Możliwość użytkowania na zewnątrz.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: konstrukcja bardzo lekka wizualnie, przypominająca nadmuchane poduszki.
2. Mebel równoważny musi być wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo i być trudnozapalny.
3. Mebel równoważny musi zapewniać możliwość użytkowania na zewnątrz.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
5. Mebel równoważny będzie ważył nie więcej niż 3 kg.
6. Mebel równoważny będzie kolorze białym.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
STRONA 66/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 54 – STOLIK ZE STALI CIĘTEJ I NADMUCHANEJ METODĄ FIDU, NIEBIESKI.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK ze stali ciętej i nadmuchanej metodą FIDU, niebieski
Model: STOŁEK Plopp Mini, kolor: niebieski. Producent: Zieta.
1. MATERIAŁY: stal nierdzewna, laserowo cięta, spawana, nadmuchiwana pod ciśnieniem i lakierowana
proszkowo
2. Stołek powstał przy użyciu technologii FIDU, pozwalającej na sklejanie stalowych elementów i wypełnianie
ich potem powietrzem, dzięki czemu stolik daje wrażenie lekkości i jest jednocześnie bardzo wytrzymały.
3. Kolor: niebieski.
4. WYMIARY: średnica: 25 cm, wysokość 38 cm.
5. Waga: ok. 2,35 kg.
6. Przeznaczenie: jako stołek - siedzisko dla dzieci.
7. Możliwość użytkowania na zewnątrz.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: konstrukcja bardzo lekka wizualnie, przypominająca nadmuchane poduszki.
2. Mebel równoważny musi być wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo i być trudnozapalny.
3. Mebel równoważny musi zapewniać możliwość użytkowania na zewnątrz.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
(tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
5. Mebel równoważny będzie ważył nie więcej niż 3 kg.
6. Mebel równoważny będzie w kolorze niebieskim.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.

STRONA 67/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 55 – STÓŁ DREWNIANY, 194,3 X 213,5 CM

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STÓŁ drewniany, 194,3 x 213,5 cm
Model: BuzziTrihex Round, Buzzispace (blat: jesion bielony, stelaż: czarny).
1. KONSTRUKCJA (STELAŻ): materiał trudno zapalny; jesion, kolor czarny RAL 9004
2. BLAT: materiał trudno zapalny; jesion bielony.
3. WYMIARY: szerokość: 194,3 cm, długość: 213,5 cm, wysokość: 73,5cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stołu innego producenta/ /modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- podparcie stanowi mocna, solidna rama drewniana, z 3 punktami podparcia blatu,
- blat o nieregularnym, zaokrąglonym kształcie.
2. Konstrukcja (stelaż) oraz blat mebla równoważnego mają być wykonane z drewna; wymagana
trudnozapalność.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru, jednak wysokość nie mniej niż 73,5 cm).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
stelaż: czarny (RAL 9004), blat: jesion bielony.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 56 – STÓŁ DREWNIANY 240 X 90 CM.

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STÓŁ drewniany, 240 x 90 cm
Model: STÓŁ EM. Producent: Vitra. Wymiar: 240 x 90 cm.
1. KONSTRUKCJA (STELAŻ): materiał trudno zapalny; stal malowana proszkowo kolor czarny RAL 9004.
Nogi połączone poprzeczką.
2. BLAT: materiał trudno zapalny; dąb lakierowany; grubość: 34 mm.
3. WYMIARY: 240 cm cm 90 cm; wysokość: 74 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stołu innego producenta/ /modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- podparcie stanowią 4 nogi o geometrycznym kształcie, zbliżonym do trójkąta, schodzące się do centrum,
połączone poprzeczką.
- blat w kształcie prostokąta.
2. Konstrukcja (stelaż) mebla równoważnego ma być wykonana z blachy malowanej proszkowo; wymagana
trudnozapalność.
3. Blat mebla równoważnego ma być wykonany z drewna dębowego, lakierowanego; grubość min. 30 mm;
wymagana trudnozapalność.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla
każdego z wymiaru, jednak wysokość nie mniej niż 73,5 cm).
5. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
stelaż: czarny (RAL 9004), blat: dąb lakierowany.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 57 – STÓŁ DREWNIANY 200 X 90 CM

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STÓŁ drewniany, 200 x 90 cm
Model: STÓŁ EM. Producent: Vitra. Wymiar: 200 x 90 cm.
1. KONSTRUKCJA (STELAŻ): materiał trudno zapalny; stal malowana proszkowo kolor czarny RAL 9004.
Nogi połączone poprzeczką.
2. BLAT: materiał trudno zapalny; dąb lakierowany; grubość: 34 mm.
3. WYMIARY: 200 cm cm 90 cm; wysokość: 74 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stołu innego producenta/ /modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak:
- podparcie stanowią 4 nogi o geometrycznym kształcie, zbliżonym do trójkąta, schodzące się do centrum,
połączone poprzeczką.
- blat w kształcie prostokąta.
2. Konstrukcja (stelaż) mebla równoważnego ma być wykonana z blachy malowanej proszkowo; wymagana
trudnozapalność.
3. Blat mebla równoważnego ma być wykonany z drewna dębowego, lakierowanego; grubość min. 30 mm;
wymagana trudnozapalność.
4. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla
każdego z wymiaru, jednak wysokość nie mniej niż 73,5 cm).
5. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj.
stelaż: czarny (RAL 9004), blat: dąb lakierowany.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 58 – STOLIK ŚRUBA, ŚR. 37,5 CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: STOLIK śruba, śr. 37,5 cm.
Model: STOLIK Vite Brugola. Producent: Riva1920.
1. MATERIAŁ: stolik wykonany z litego drewna cedrowego.
2. Stolik wykończony lakierem ognioodpornym - lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy.
3. WYMIARY: średnica: 37,5 cm, wysokość: 43 cm. Średnica podstawy - nogi: 23 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. stolika innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: wygląd stolika przypominający śrubę, w tym zaokrąglone, skierowane ku górze żłobienia w
nodze, przypominające gwint w śrubach.
2. Mebel równoważny ma być wykonany z drewna naturalnego.
3. Mebel równoważny ma być wykończony lakierem ognioodpornym - lakier bezbarwny poliuretanowy
półmatowy.
4. Mebel równoważny musi być trudnozapalny.
5. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez Zamawiającego
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(tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
6. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
naturalnego drewna.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 70 – DONICA KWADRATOWA 58 X 58 X H58 CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: DONICA KWADRATOWA 58 x 58 x h58 cm
Model: TeraPlast SCHIO CUBO 60 (RAL7043) nr kat. 11 425 060. Producent: Terraform.
1. MATERIAŁ: polietylen, 100% z recyklingu.
2. CECHY FUNKJONALNE: wodoodporność, odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na
zmienne warunki atmosferyczne.
3. Kolor: ciemny szary (RAL7043)
4. WYMIARY: 58 x 58 x 58 cm.
5. WAGA: 10 kg
6. POJEMNOŚĆ: 117 l.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. donicy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Donica równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego - wymagany kształt sześcianu. Będzie to donica o wysokich wartościach estetycznych.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia.
2. Donica równoważna ma być wykonana z polietylenu oraz posiadać cechy funkcjonalne, takie jak donica
wskazana przez Zamawiającego, tj. musi być wodoodporna, odporna na uszkodzenia mechaniczne,
odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
3. Donica równoważna musi być trudnozapalna.
4. Donica równoważna będzie posiadała wymiary, pojemność i wagę zbliżone do tych w modelu wskazanym
przez Zamawiającego, dopuszczalne różnice:
- wymiary: +/-2 cm dla każdego z wymiaru,
- pojemność: +/- 5 l,
- waga: +/- 2 kg.
5. Donica równoważna będzie w kolorze ciemnym szarym (RAL7043).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 71 – DONICA (RAL9005) d=620 x 500 h

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: DONICA (RAL9005) d= 62 x h 500 cm
Model: Kolekcja Globe, Tondo Veneto 65 (nr kat. 11448062). Producent: Terraform.
1. MATERIAŁ: polietylen, 100% z recyklingu.
2. CECHY FUNKJONALNE: wodoodporność, odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na
zmienne warunki atmosferyczne.
3. Kolor: czarny (RAL 9005)
4. WYMIARY: średnica: 62 cm, wysokość: 50 cm.
5. POJEMNOŚĆ: 64 l.
6. WAGA: 5 kg
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. donicy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Donica równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego - wymagany kształt zaokrąglony. Będzie to donica o wysokich wartościach estetycznych.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia.
2. Donica równoważna ma być wykonana z polietylenu oraz posiadać cechy funkcjonalne, takie jak donica
wskazana przez Zamawiającego, tj. musi być wodoodporna, odporna na uszkodzenia mechaniczne,
odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
3. Donica równoważna musi być trudnozapalna.
4. Donica równoważna będzie posiadała wymiary, pojemność i wagę zbliżone do tych w modelu wskazanym
przez Zamawiającego, dopuszczalne różnice:
- wymiary: +/-2 cm dla każdego z wymiaru,
- pojemność: +/- 4 l,
- waga: +/- 2 kg.
5. Donica równoważna będzie w kolorze czarnym (RAL 9005)
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 72 – DONICA PROSTOKĄTKA 50 x 36 x70 h.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: DONICA PROSTOKĄTNA 50 x 36 x h70 cm,
Model: Schio Cassa Alta 50 (RAL7043) nr kat. 11 428 050. Producent: Terraform.
1. MATERIAŁ: polietylen, 100% z recyklingu.
2. CECHY FUNKJONALNE: wodoodporność, odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na
zmienne warunki atmosferyczne
3. Kolor: ciemny szary RAL 7043
4. WYMIARY: szer. 36 cm, dł. 50 cm, wys. 70 cm.
5. WAGA: 7,5 kg
6. POJEMNOŚĆ: 31 l.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. donicy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Donica równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego - wymagany kształt prostokątny. Będzie to donica o wysokich wartościach estetycznych.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia.
2. Donica równoważna ma być wykonana z polietylenu oraz posiadać cechy funkcjonalne, takie jak donica
wskazana przez Zamawiającego, tj. musi być wodoodporna, odporna na uszkodzenia mechaniczne,
odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
3. Donica równoważna musi być trudnozapalna.
4. Donica równoważna będzie posiadała wymiary, pojemność i wagę zbliżone do tych w modelu wskazanym
przez Zamawiającego, dopuszczalne różnice:
- wymiary: +/-2 cm dla każdego z wymiaru,
- pojemność: +/- 5 l,
- waga: +/- 2 kg.
5. Donica równoważna będzie w kolorze ciemnym szarym (RAL 7043).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 73 – DONICA 100x36x70 h .

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: DONICA PROSTOKĄTNA 1000 x 360 x 700 h
Model: Schio Cassa Alta 100 (RAL7043) nr kat. 11 428 100. Producent: Terraform.
1. MATERIAŁ: polietylen, 100% z recyklingu.
2. CECHY FUNKJONALNE: wodoodporność, odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na
zmienne warunki atmosferyczne
3. Kolor: ciemny szary RAL 7043
4. WYMIARY: szer. 36 cm, dł. 50 cm, wys. 70 cm.
5. WAGA: 9 kg
6. POJEMNOŚĆ: 70 l.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. donicy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Donica równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego - wymagany kształt prostokątny. Będzie to donica o wysokich wartościach estetycznych.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia.
2. Donica równoważna ma być wykonana z polietylenu oraz posiadać cechy funkcjonalne, takie jak donica
wskazana przez Zamawiającego, tj. musi być wodoodporna, odporna na uszkodzenia mechaniczne,
odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
3. Donica równoważna musi być trudnozapalna.
4. Donica równoważna będzie posiadała wymiary, pojemność i wagę zbliżone do tych w modelu wskazanym
przez Zamawiającego, dopuszczalne różnice:
- wymiary: +/- 5 cm dla każdego z wymiaru,
- pojemność: +/- 5 l,
- waga: +/- 2 kg.
5. Donica równoważna będzie w kolorze ciemnym szarym (RAL 7043).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 74 – PUFA GRANATOWA 80 X 80 CM.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: PUFA granatowa 80x80 cm
Model: Pufa KERNEL, producent: Bonaldo, tkanina 900 Velvet 94H, kolor granatowy.
1. MATERIAŁ OBICIA:
- trudnozapalny
- skład: 100 % poliester; typ: 900 Velvet;
- ścieralność: 40 000 cykli Martindale
- kolor: granatowy zbliżony do NCS S 4550-R80B (kolor 94H wg wzornika producenta)
2. WYPEŁNIENIE: perełkami poliestrowymi
3. Trudnozapalność wg normy EN 1021
4. WYMIARY: szerokość: 80 cm, głębokość: 80 cm, wysokość: 37 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. pufy innego producenta / modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
granatowy zbliżony do NCS S 4550-R80B (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
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W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 75 – PUFA ECRU 80 X 80 CM

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: PUFA ecru 80x80 cm
Model: Pufa KERNEL, producent: Bonaldo, tkanina 900 Velvet 974, kolor ecru.
1. MATERIAŁ OBICIA:
- materiał trudnozapalny,
- skład: 100 % poliester; typ: 900 Velvet,
- ścieralność: 40 000 cykli Martindale
- kolor ecru (kolor 974 wg wzornika producenta)
2. WYPEŁNIENIE: perełkami poliestrowymi
3. Trudnozapalność wg normy EN 1021
4. WYMIARY: szerokość: 80 cm, głębokość: 80 cm, wysokość: 37 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. pufy innego producenta / modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
ecru (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
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W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 76 – PUFA WOREK.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: PUFA WOREK
Model: Pufa Sail Gan Spaces Pouf / Bean Bag, ciemnoszary. Producent: GAN.
1. MATERIAŁ OBICIA:
- materiał trudnozapalny
- 100 % wełna nieprzetworzona
- kolor: ciemnoszary.
2. WYPEŁNIENIE: polistyren
3. WYMIARY: szerokość: 100 cm, wysokość: 110 cm, głębokość: 120 cm. WAGA: 9,5 kg
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. pufy innego producenta / modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takie jak: kształt na bazie trójkąta, przeszycia, wygląd naturalny z przeszyciami.
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 5 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
ciemnoszary (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 77 – PUFA.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: PUFA, śr. 93 cm, wys. 38 cm, błękitna
Model: BuzziPouf Round 3D (kolor: błękitny) rozmiar: Ø 93 cm, H 38. Producent: Buzzi Space.
1. MATERIAŁ OBICIA:
- materiał trudnozapalny,
- tkanina Cat. C, Kvadrat Hero 701
- ścieralność: 45.000 cykli Martindale
- kolor błękitny, zbliżony do NCS S 1550-R80B
2. WYPEŁNIENIE: pianka trudno zapalna SG 35.5.
3. WYMIARY: średnica: 93 cm, wysokość: 38 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. pufy innego producenta / modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa
(kształt walca).
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 3 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
błękitny, zbliżony do NCS S 1550-R80B (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
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W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.

STRONA 83/92

01/P/IKM/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ: STWIOR

Poz. 78 – PUFA.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: PUFA, śr 47 cm, wys. 47 cm, szara,
Model: BuzziSpot 3D (kolor: szary) rozmiar: : Ø 47 cm, H 47. Producent: Buzzi Space.
1. MATERIAŁ OBICIA:
- materiał trudnozapalny,
- tkanina cat. B, Clara 2 144
- ścieralność: 80.000 cykli Martindale
- kolor szary.
2. WYPEŁNIENIE: pianka trudno zapalna SG 35.5.
3. WYMIARY: średnica: 47 cm, wysokość: 47 cm
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. pufy innego producenta / modelu, pod
warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa
(kształt walca).
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; wypełnienie w meblu równoważnym musi być niepalne i
posiadać stosowne atesty;
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 3 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
szary (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
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W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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Poz. 80 – ZEGAR WISZĄCY, BETON ARCHITEKTONICZNY, ŚR. 21 CM

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: ZEGAR wiszący, beton architektoniczny, śr. 21 cm.
Model: Zegar wiszący duży - beton architektoniczny. Projekt: B25.
1. KONSTRUKCJA zegara wykonana z betonu architektonicznego w kolorze szarym.
2. Wskazówki oraz oznaczenia na tarczy w kolorze czarnym.
3. WYMIARY: średnica tarczy: 21 cm; głębokość: 0,8 cm (+ 1,5 cm mechanizm). Waga: 0,6 kg.
4. Zegar zawiera tarczę z betonu architektonicznego, wskazówki, mechanizm.
5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zegary z bateriami.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. zegara innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Zegar równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: tarcza okrągła, szara z betonu architektonicznego, minimalistyczny wzór.
2. Zegar równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w zegarze wskazanym przez
Zamawiającego (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
3. Zegar równoważny będzie wykonany w zbliżonej kolorystyce do tej w zegarze wskazanym przez
Zamawiającego (kolor: szary beton).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. zegar innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne zegara, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego zegara.
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Poz. 81 – LAMPA BIURKOWA.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: LAMPA BIURKOWA, metal czarny
Model: Roxxane Home LED Table Lamp, NIMBUS (kolor: czarny).
1. MATERIAŁ: metal w kolorze czarnym
2. WYMIARY: długość: 62 cm, szerokość: 11 cm, wysokość: 53,7 cm, średnica podstawy: 20,8cm.
3. W zestawie z lampami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć żarówki LED-Uni-/7,5 W, klasa
energetyczna A.
4. Oprawa w lampie kompatybilna z żarówkami klas energetycznych A - F.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. lampy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez tę lampę następujących warunków:
1. Lampa równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to lampa o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Lampa równoważna będzie wykonana z czarnego lakierowanego metalu.
3. Lampa równoważna będzie posiadała wymiary zbliżone do tych w modelu wskazanym przez
Zamawiającego (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
4. Lampa równoważna będzie wykonana w zbliżonej kolorystyce do tej w modelu wskazanym przez
Zamawiającego (kolor: czarny).
5. Lampa równoważna będzie posiadała oprawę kompatybilną z żarówkami klas energetycznych A-F.
6. W zestawie z lampami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć żarówki LED-Uni-/7,5 W, klasa
energetyczna A.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. lampa innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne lampy, jej wymiary, wraz
ze zdjęciem/ilustracją oferowanej lampy.
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Poz. 82 – LAMPA PODŁOGOWA.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: LAMPA PODŁOGOWA metal brąz antyczny
Model: Duo, BoConcept (brąz antyczny).
1. MATERIAŁ: metal w kolorze brąz antyczny.
2. WYMIARY: średnica lamp: 21 cm, wysokość: 150 cm
3. Klosze w kształcie trąbek, 2 szt., regulowane.
4. Oprawa w lampie kompatybilna z żarówkami klas energetycznych A - E.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. lampy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez tę lampę następujących warunków:
1. Lampa równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to lampa o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa (2
klosze w kształcie podobnym do trąbki, regulowane).
2. Lampa równoważna będzie wykonana z metalu w kolorze brąz antyczny.
3. Lampa równoważna będzie posiadała wymiary zbliżone do tych w modelu wskazanym przez
Zamawiającego (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
4. Lampa równoważna będzie posiadała oprawę kompatybilną z żarówkami klas energetycznych A-E
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. lampa innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne lampy, jej wymiary, wraz
ze zdjęciem/ilustracją oferowanej lampy.
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Poz. 83 – LAMPA ŚCIENNA.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: LAMPA ŚCIENNA, stal czarny
Model: n° 214, Gras.
1. MATERIAŁ: stal nierdzewna emaliowana.
2. Klosz i ramiona w kolorze czarnym.
3. Klosz umieszczony na ramieniu umożliwiającym regulację nachylenia klosza i kąta padania światła
4. WYMIARY: długość ramy: 120 cm, długość ramienia: 57 + 16 cm. Średnica klosza: 21 cm. Wysokość
klosza: 17,5 cm.
5. W zestawie z lampami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć żarówki E14 60W (11W
energooszczędne).
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. lampy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez tę lampę następujących warunków:
1. Lampa równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to lampa o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa
(lampa mocowana do ściany, z regulowanym ramieniem i regulacją klosza)
2. Lampa równoważna będzie wykonana z metalu w kolorze czarnym.
3. Lampa równoważna będzie posiadała wymiary zbliżone do tych w modelu wskazanym przez
Zamawiającego (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
4. W zestawie z lampami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć żarówki E14 60W (11W
energooszczędne).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. lampa innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne lampy, jej wymiary, wraz
ze zdjęciem/ilustracją oferowanej lampy.
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Poz. 84 – LAMPA PODŁOGOWA PIESEK.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY
Przedmiot zamówienia: LAMPA PODŁOGOWA, Piesek
Model: Lampa Get out Dog, Eno Studio (kolor: beż).
1. MATERIAŁ: MDF, kolor: beżowy
2. WYMIARY: 40 x 36 cm, wysokość: 21 cm
3. Długość kabla: 2 m
4. Żarówka w komplecie do zapewnienia przez Wykonawcę: 1x25W E27
5. Niskie zużycie prądu, 230 V.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. lampy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez tę lampę następujących warunków:
1. Lampa równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to lampa o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa
(kształt zwierzaka).
2. Lampa równoważna będzie posiadała wymiary zbliżone do tych w modelu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. W zestawie z lampą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie żarówkę.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. lampa innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne lampy, jej wymiary, wraz
ze zdjęciem/ilustracją oferowanej lampy.
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Poz. 85 – LAMPA BIURKOWA.

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY
Przedmiot zamówienia: LAMPA BIURKOWA, metal chrom
Model: Lampka PP Design B 8003 CH LED 6W = 50W.
1. MATERIAŁ: metal, kolor chrom.
2. Możliwość regulacji wysokości położenia oraz ukierunkowania punktu świecenia.
3. Wykonana w technologii LED.
4. WYMIARY: podstawa (nóżka): 43 cm, ramię: 90 cm
5. Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
6. Źródło światła: LED 230 V 1x6W
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. lampy innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez tę lampę następujących warunków:
1. Lampa równoważna będzie zbliżona pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to lampa o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa.
2. Lampa równoważna będzie wykonana z metalu w kolorze chrom.
3. Lampa równoważna będzie wykonana w technologii LED.
4. Lampa równoważna będzie posiadała możliwość regulacji wysokości położenia oraz ukierunkowania
punktu świecenia.
5. Lampa równoważna będzie posiadała wymiary zbliżone do tych w modelu wskazanym przez
Zamawiającego (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla każdego z wymiaru).
6. W zestawie z lampami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie żarówki LED.
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. lampa innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne lampy, jej wymiary, wraz
ze zdjęciem/ilustracją oferowanej lampy.
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Poz. 86 – HOKER TAPICEROWANY

ZDJĘCIE MA CHARAKTER POGLĄDOWY.
Przedmiot zamówienia: Hoker tapicerowany.
Model: Model: New York, producent: Saba Italia. Kolor tkaniny: szary.
1. TAPICERKA: trudno zapalna Grupa I tapicerki, kolor: szary
2. WYPEŁNIENIE: niepalne z atestami; wypełnienie siedziska i oparcia - pianka poliuretanowa
3. STELAŻ: pręt stalowy.
4. WYMIARY: wysokość całkowita: 100 cm; szerokość oparcia: 30 cm; szerokość siedziska: 53 cm;
głębokość siedziska: 34 cm, głębokość całkowita: 54 cm; wysokość siedziska: 75 cm.
Dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tj. hokera innego producenta/ /modelu,
pod warunkiem spełniania przez ten mebel następujących warunków:
1. Mebel równoważny będzie zbliżony pod względem wizualnym do modelu wskazanego przez
Zamawiającego. Będzie to mebel o wysokich wartościach estetycznych i oryginalnym designie.
Wymagana jest wysoka jakość wykończenia i zachowanie charakterystycznych elementów wzornictwa,
takich jak: zachowanie lekkiej konstrukcji mebla, poprzez zastosowanie delikatnego stelażu, pręta
stalowego nie grubszego niż 14 mm średnicy.
2. Materiały, z których będzie wykonany mebel równoważny będą posiadały parametry techniczno-użytkowe
nie gorsze niż mebel wskazany przez Zamawiającego, w szczególności:
- mebel równoważny powinien posiadać tkaniny o nie gorszych parametrach gęstości i ścieralności niż
mebel wskazany przez Zamawiającego; tapicerka w meblu równoważnym musi być trudno zapalna;
- wypełnienie w meblu równoważnym powinno posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe niż w
meblu wskazanym przez Zamawiającego; pożądane jest wypełnienie z pianki poliuretanowej o
zróżnicowanej gęstości; wypełnienie musi być niepalne i posiadać stosowne atesty.
3. Mebel równoważny będzie posiadał wymiary zbliżone do tych w meblu wskazanym przez
Zamawiającego, zapewniające ergonomię użytkowania (tj. wymiary nie różniące się o więcej niż 2 cm dla
każdego z wymiaru).
4. Mebel równoważny będzie w kolorystyce tożsamej dla mebla wskazanego przez Zamawiającego, tj. kolor
tapicerki: szary (dobrane na bazie próbek dostarczonych przez producenta).
WSZELKIE MATERIAŁY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNDOZAPALNE !
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. mebel innego
producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
- wskazać w formularzu ofertowym nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
- dołączyć do oferty kartę katalogową produktu, określającą parametry techniczne mebla, jego wymiary,
wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego mebla.
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