
  

Załącznik Nr 1a – FORMULARZ WYCENY MEBLI I POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA 

Dla zamówienia publicznego pn. 
 „Dostawa mebli oraz pozostałego wyposażenia do pomieszczeń nowej Biblioteki Samorządowej i Izby Muzealnej w Zelgnie”. 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego dawnej Pastorówki  na bibliotekę 
samorządową z izbą muzealną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013; działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

L.p. Nazwa 
produktu/ 

asortymentu 

Opis produktu i jego parametry  Jednostka  

miary 

Ilość Cena 
jednostkowa 

brutto 
produktu  

w zł. 

Razem cena 
brutto 

produktu w 
zł. 

/ poz.5 x poz. 
6 / 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

1. Regały 
książkowe 

dwustronne 

Regał książkowy dwustronny:  
Wymiary regału: 

• wysokość 220 cm,  
• szerokość 90 cm, 
• głębokość 60 cm: 30cm ( wewnątrz półki)  

z jednej strony na regale i 30 cm z drugiej 
strony na regale. 

• Odległość między półkami  30 – 35 cm.  
Liczba półek  6 sztuk  

Komplet regału dwustronnego składa się z 
dwóch pojedynczych regałów ustawionych do 
siebie plecami ( z możliwością ustawienia ich 
oddzielnie ) połączonych ze sobą na szczytach 
listwą drewnianą z ozdobnym frezem. Regały 
bez nóżek z cokolikiem stojące bezpośrednio na 
podłodze. Góra regału wykończona ozdobną 
frezowana  listwą.  
 

kpl. 16   



2. Regały 
książkowe 

jednostronne 

Regał książkowy jednostronny:  
Wymiary regału: 

• wysokość 220 cm,  
• szerokość 90 cm, 
• głębokość 30 cm, ( wewnątrz półki)   
• Odległość między półkami  30 – 35 cm.  

Liczba półek  6 sztuk  
Regały bez nóżek z cokolikiem stojące 
bezpośrednio na podłodze.  Góra regału 
wykończona ozdobną frezowana  listwą.  

szt. 3   

3. Biurko 
bibliotekarza  

Biurko 
• Wysokość: 78 cm 
• Szerokość: 150 cm 
• Głębokość: 75 cm  

Z prawej strony biurka  znajduje się półka 
otwarta oraz trzy szuflady, natomiast z lewej 
strony jedna szuflada, a pod nią 
zamykana szafka, zamykana drzwiami  z jedną 
półką wewnętrzną. Na  środku biurka półka na 
klawiaturę. W blacie otwór na doprowadzenie 
przewodów do monitora komputerowego 
(otwór zabezpieczony plastikową przelotką). 
Biurko stojące bez nóżek. Drzwi szafki oraz 
szuflady posiadają ozdobną listwę lub frez w 
odległości od brzegu 5-10 cm. 

szt. 1   

4 Szafa podręczna.  Wymiary szafy podręcznej: 
• wysokość 200 cm, 
• szerokość 150 cm 

szt. 2   



• głębokość 60 cm 
• Odległość między półkami  30 – 35 cm.  

Liczba półek  5 sztuk  
Szafa dwudrzwiowa, na dole dwie szuflady- obok 
siebie. Szafa nie posiada nóżek. Drzwi szafy 
wyposażone w zamek metalowy meblowy.  
Drzwi szafy posiadają ozdobną listwę lub frez w 
odległości od brzegu szafy 5-10 cm. 

5 Szafa 
katalogowa  

Szafa katalogowa 30 szufladkowa z szafą 
dwuskrzydłową zamykaną na zamek metalowy 
meblowy. Pomiędzy szufladami a szafą  
wyciągany blat na rolkowanych prowadnicach.  
Wymiar szafy:  
  ●  wysokość  150 cm 
  ●  szerokość 90 cm, 
  ●  głębokość 40 cm. 
Szufladki znajdują się w górnej części szafki w 6 
rzędach ,  każdy rząd liczy 5 szufladek- łącznie 30 
szuflad katalogowych.  
Wymiar szuflady katalogowej:  
szerokość 18 cm,  
wysokość 11 cm,  
głębokość 38 cm.  
Pośrodku szuflady znajduje się pręt metalowy o 
śr. 0,5 cm, umożliwiający zaczepienie kart 
katalogowych. Szufladki na prowadnicach 
rolkowych. Na zewnątrz szuflad standardowo 
znajdują się etykiety umożliwiające opisanie 

szt. 1   



zawartości.  
Dół szafki zamykany na 2 drzwi, bez półki.   
Drzwi szafki posiadają ozdobną listwę lub frez w 
odległości od brzegu szafy 5-10 cm. 

6 Krzesło   Wymiary:  
  ●  Całkowita wysokość krzesła z oparciem: 90 
cm;  
  ●  głębokość siedziska 53 cm,  
  ●   szerokość siedziska 56 cm.  
  ●   wysokość krzesła od ziemi do siedziska do 
48 cm. 
Krzesło posiada podłokietniki z drewna. 
Podłokietniki stylizowane. Obicie krzesła 
materiałem obiciowym w kolorze ustalonym z 
Zamawiającym.  Oparcie – obudowa z drewna, 
część środkowa oparcia obita materiałem w 
kolorze siedziska. 

szt. 2   

7 Regał  Regał książkowy jednostronny: 
Wymiary regału: 

• wysokość 190 cm,  
• szerokość 90 cm, 
• głębokość 35 cm ( wewnątrz )  
• Odległość między półkami  30 – 35 cm.  

Liczba półek  3 szt. 
Regały bez nóżek z cokolikiem stojące 
bezpośrednio na podłodze.  Góra regału 
wykończona ozdobną frezowana  listwą. 
Na dole regału szafka zamykana dwudrzwiowa o 

szt 3   



wysokość 50 cm, . Drzwi szafki wyposażone w 
zamek meblowy.  
Drzwi szafki posiadają ozdobną listwę lub frez w 
odległości od brzegu szafy 5-10 cm. 

8 Stoły  Wymiar stołu drewnianego:  
• wysokość: 76 cm, 
• szerokość 90 cm   
• wysokość 90 cm. 

Grubość nogi stołu 11 x 11 cm-nogi stołu 
umieszczone  pod blatem, 8- 10 mm cofnięte od 
linii brzegowej stołu. Grubość blatu: 35mm- 40 
mm.  

szt. 3   

9 Biurko 
komputerowe 

Biurko komputerowe  
Wymiary biurka: 

• szerokość 90 cm, 
• wysokość 75 cm, 
• głębokość  60 cm.  

Biurko wyposażone w otwartą półkę na 
jednostkę centralną  komputera z prawej strony, 
półkę na klawiaturę i deskę wzmacniającą tylnej 
części biurka.

szt. 4   

10 Krzesła  Krzesło  drewniane  z oparciem: 
Wymiary:  
● wysokość całkowita krzesła 105 cm, 
● wysokość nogi krzesła  45 cm. 
● głębokość siedziska 37- 45 cm,  
● szerokość 45 cm, 
● wysokość oparcia 55-60 cm.                           ● 

szt. 12   



nogi krzesła: szerokość 6-8 cm x 6-8 cm. 
Siedzisko tapicerowane – materiał i kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym. Oparcie zawiera 
dwie krzyżujące się listwy. 

11 Lampa stojąca Lampa stojąca metalowa wysokość 147- 160 cm 
wykonana z metalu, kolor chrom. Jedna lampa o 
mocy 40 W. Klosz lampy chromowany okrągły.  

szt. 2   

12 Wieszak Wieszak montowany do ściany:   
Wymiary:  
● wys. 180 cm;  
● szer. 120 cm.  
Zawiera: 10 haczyków metalowych – ciemnych 
w dwóch rzędach- łącznie 20 haczyków- 
wieszaków. Na wysokości 50 cm od dołu 
wieszaka  półka o wymiarach szer. 30 cm, dł. 120 
cm. Wieszak mocowany do ściany za pomocą 
kołków rozporowych.   Góra wieszaka 
wykończona ozdobną frezowaną listwą. 

szt. 2   

13 Regał niski  Regał niski  
Wymiary:  

• wysokość 85 cm; 
• głębokość 30 cm; 
• długość 120 cm.  
• Odległość między półkami ok. 25cm 

          2 półki. 

szt. 1   

14 Szafka niska  Szafka niska dwudrzwiowa. 
Wymiary:  

• wysokość 85 cm;  

szt. 6   



• głębokość 30 cm,  
• długość 120 cm.  

Zamykana , dwudrzwiowa. Drzwi szafki posiadaj 
uchwyty metalowe  w kolorze postarzany, 
przecierany ciemny brąz lub czarny. Wewnątrz 
dwie półki w równej odległości między sobą – 
stałe. Drzwi szafki posiadają ozdobną listwę lub 
frez w odległości od brzegów szafy 5-10 cm. 

15 Kanapa  Kanapa 3 miejscowa- miękka dziecięca . 
Wymiary:  
● długość: 137 cm;  
● wysokość 57 cm; szer. 56 cm.  
● głębokość siedziska: 37 cm.  
● obicie - pokrowiec zamykany zamkiem 
błyskawicznym jest zdejmowany, co umożliwia jego 
pranie. Wykonany w 100 % z bawełny kolor zielony.  
●  wypełniona pianką poliuretanową.  

szt. 1   

16 Fotelik Fotel tapicerowany jednoosobowy- obicie 
ekoskóra. Wymiary siedziska: szer. 59 cm, wys. 
77 cm. Kolor tapicerki: zielony. 

szt. 2   

17 Stoliki Stolik dziecięcy  z drewna sosnowego. 
Blat koloru czerwonego, nogi koloru zielonego. 
Wymiary:  
●  wymiary blatu 74 cm x 74 cm 
●  wysokość stołu  50 cm 
●  nogi kwadratowe   z drewna 3cm x 3cm.- wys. 
50 cm  

szt. 3   

18 Krzesełko  Krzesełko dziecięce  z drewna sosnowego:  
Wymiary: 

szt. 12   



●   szerokość 28 cm  
●    wysokość   nogi krzesełka 21cm  
●    głębokość  25 cm 
Krzesełko z oparciem w kolorze czerwonym- 6 
szt., w kolorze żółtym- 6 szt. 

19 Pufa  Siedzisko pufy dziecięcej pokryte tkaniną 
tapicerowaną o wymiarach dostosowanych do 
dziecięcego wzrostu. Drewniana konstrukcja. 
Wymiary  
Wymiary: 41cm x 41 cm 29 cm. 
Materiał typu ekoskóra pikowana z guzikami. 
●   Kolor puf do uzgodnienia z zamawiającym  
●  Na czterech nóżkach o wys. 1-2 cm 
●  Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli 
martindale’a.  

szt. 6   

20 Niskie regały Wymiar:  
● wysokość: 70 cm,  
● długość . 60 cm,  
● szerokośc 35 cm.  
● ilość półek -2 sztuki  

szt. 1   

21 Tablica flipchart Blat suchościeralno- magnetyczny, wykonany z 
odpowiednio wyprofilowanego arkusza blachy z 
elegancko zaokrąglonymi krawędziami. 
Uproszczony docisk papieru do bloków o 
formacie 70 cm x 100 cm. Wymiar blatu 103 cm 
x 72 cm.  Półka na markery. Trójnożny stojak z 
regulacją wysokości. Tablica posiadająca 
właściwości magnetyczne i sucho ścieralne co 
daje możliwości pisania specjalnymi pisakami 

szt 1   



oraz mocowania kartek za pomocą magnesów.  
 

22 Tablica 
informacyjna 3- 
elementowa 

Wymiar pojedynczej tablicy: min. szer. 80 cm, 
min. wys. 120 cm. Min. szerokość całości 250 
cm. Regulowana wysokość stojaka metalowego 
160 lub 180 cm. Tablice pokryte korkiem 
technicznym, obramowanie srebrne. Parawan 
na 3 podwójnych nóżkach z kółkami. 
 

szt. 1   

23 Wieszak stojący 
 

 

Wieszak stojący. Wymiary: wys. 184 cm, 
szerokość parasolnika 26 cm, rozpiętość ramion 
40 cm. Wykonany  z metalu. 
 

szt. 2   

24 Krzesło 
konferencyjne 

Krzesło na stelażu chromowanym, wysokość 
całkowita krzesła: 82 cm, wys. siedziska 45 cm, 
wysokość oparcia 47 cm, głębokość siedziska 45 
cm . Oparcie i siedzisko obite w kolorze 
zielonym.  Nogi krzesła wyposażone w stopki 
zabezpieczające przed zarysowaniem. 
 

szt. 60   

25 stół  Wymiary  :  
● długość 145 cm  
● szerokość 70 cm,  
● wysokość 72 cm.  
● Podstawa stelaż składany chromowany.   
 
 Płyta wiórowa MDF grubości 25mm pokryta 
laminatem  
- Widoczne krawędzie płyty zabezpieczone okleiną 

szt. 10   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość  

i data 

1)      

2)      

 

  

PCV o grubości 1-2 mm 
- Kolor stołu do uzgodnienia z Zamawiającym 
- metalowy/aluminiowy  mechanizm umożliwiający 
składowanie stołu  
- Konstrukcja nóg od stołów wykonana z 
kształtowników metalowych (jak na zdj.) 
- Nogi stołów wyposażone w stopki, zabezpieczające 
podłoże przed zarysowaniem  
 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY / suma poz. 1 do 25/   


