
Załącznik nr 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Dostawa i montaż wyrobów (w tym kontenerów) dla Stowarzyszenia Dzieje 

Termin realizacji  - 20.06.2021 

I. KONTENER – specyfikacja dla 15 sztuk: 

Wymiar zewnętrzny: 6058 (+0; -6) x  2438 (+0;-5) x 2800 (+2;-5) mm 

Konstrukcja ramy kontenera wraz rynnami odprowadzającymi wodę z dachu 
umiejscowionymi w słupkach kontenera 

Rama kontenera: 

Konstrukcja dachu: profile stalowe 180x180x6 mm 

Konstrukcja podłogi: rury stalowe 180x100x5mm i 160x120x5mm 

Konstrukcja słupków pionowych: profile stalowe 180x180x6mm 

OTWORY DO PODNOSZENIA WÓZKIEM WIDŁOWYM – 355x110mm, oddalone 
o 1500mm – usytuowane w ramie kontenera  
 

Ściany: płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubości min 75mm 

Sufit: płyta wiórowa laminowana o gr min. 18mm, folia paraizolacyjna, wełna 
mineralna o grubości min. 100mm, blacha ocynkowana lub podobna o gr. min. 
1,5mm 

Podłoga: wykładzina winylowa, płyta wiórowa cementowa o gr. 20mm, 
styropian wodoodporny o grubości 90mm, blacha ocynkowana o gr. 0,5mm 

Instalacja elektryczna - 230/400V, 32A – 2 lampy LED – odpowiednik 
jarzeniowych 2x18W; gniazda elektryczne, skrzynka rozdzielcza, gniazda 
zewnętrzne zasilające, grzejnik min. 1500kW  
DWA Okna z roletami - profil 5-komorowy  4000, kolor biały, szyba 
ciepłochronna 4/16/4 o wsp. K=1,1 W/m2K z „ciepłą ramką”, okucie  z 
mikrouchwytem, roleta zewnętrzna z blokadą 

Drzwi ocieplone „90” 

Kolor biały RAL9010 

W tym 4 sztuki w kolorze RAL8001 

Montaż (posadowienie kontenerów) wraz z podłączeniem instalacji.  

Sugerowana wizja lokalna na terenie Parku Dzieje. 



Gwarancja – 24 miesięcy 

II. SZAFKA DWUOSOBOWA -  50szt. z ŁAWKĄ 30szt.    

kolor biały, korpus: moduły szafek o wymiarach zewnętrznych wysokośd min. 
1800 + podstawa ok. 100mm, głębokośd ok. 500mm , szerokośd modułu ok. 550 
mm, jedna szafka składa się z dwóch modułów, materiał korpusu – płyty HPL: 
- wieoce i półki wykonane z HPL 10mm 
- bok i tył wykonane z płyty HPL 3mm 
Podstawa szafki o wysokości ok.100mm (z możliwością wypoziomowania) - 
aluminiowe, malowane proszkowo. 
Szafka wyposażona w drążek ubraniowy i półkę w części górnej. 
Ustawienie w kontenerach wraz z wypoziomowaniem. 
 
Gwarancja  -  24 miesiące 
 

III. WYPOSAŻENIE REKWIZYTORNI 
1. Reflektor punktowy LED na statywie – 3 szt.  

Wyposażony w energooszczędne źródło światła LED o mocy 20W, statyw z 
możliwością regulacji wysokości ,półmatowa, hartowana osłona ze szkła 
zapewniająca równomierne oświetlenie, obrotowa i odchylana głowica,  
Stopieo ochrony, głowica oprawy i obudowa: IP65, Rodzaj ochrony, wtyczka: 
IP44 
Regulacja wysokości statywu do wysokości całkowitej 1,8 m, wtyczka typu E / F. 

2. Lampa biurkowa led  - 2 szt. 
Lampa bezcieniowa do prac precyzyjnych, wyposażona w energooszczędne 
źródło światła LED, regulacja głowicy lampy w poziomie i pionie, mocowana do 
blatu clipem, moc: 24W, Zasilanie: 220-240V 

3. Stół z szafkami na narzędzia – 1 szt. 
Konstrukcja wykonana z kształtowników giętych ze stali o grubości 2 mm, 
spawana i skręcana, co daje odpowiednią sztywnośd i nośnośd stołu 
zapewniając obciążenie 1000 kg. Malowana farbami proszkowymi odpornymi 
na ścieranie z atestem PZH. 
Blat o wymiarach (szer. x wys. x gł.) 1550 x 36 x 750 mm wykonany z 
wielowarstwowej sklejki lakierowanej z ogranicznikiem w tylniej części stołu. 
Wyposażenie: 
• SZAFKA z 3 szufladami  
• SZAFKA z 2 szufladami  
 

4. Stół warsztatowy długi  - 2 szt. 
Konstrukcja wykonana z kształtowników giętych ze stali o grubości 2 mm, 
spawana i skręcana, co daje odpowiednią sztywnośd i nośnośd stołu 



zapewniając obciążenie 1000 kg. Malowana farbami proszkowymi odpornymi 
na ścieranie z atestem PZH. 
Blat o wymiarach (szer. x wys. x gł.) 2000 x 36 x 750 mm wykonany z 
wielowarstwowej sklejki lakierowanej z ogranicznikiem w tylniej części stołu. 
 

5. Ławka wolnostojąca 150 cm – 4 szt. 
Materiał: konstrukcja – profile stalowe, siedzisko - drewno  
Parametry:  
Długośd: 150 cm 
Szerokośd: 35 cm 
 

6. Stół roboczy maszynowy – 1 szt. 
Charakterystyka stołu: stabilny stojak do urządzeo o nośności do 100 kg, 
regulowane mocowanie maszyny, stabilne wydłużenia boczne do długich 
przedmiotów. Zastosowanie: do pił, wyrzynarek, stołowych wiertarek 
pionowych, itd. 
 

7. Kobyłka z regulacją wysokości – 2 szt. 
Składana i teleskopowa kobyłka, nogi z profili stalowych czworokątnych, 
odporna na uderzenia i zarysowania powłoka z tworzywa sztucznego. 
Możliwośd regulacji wysokości dzięki łatwym w obsłudze trzpieniom 
ustalającym. 
Rozkładany zatrzask zabezpieczający przed bocznym obsunięciem płyty  
Dane techniczne: 
Wysokośd: 1,3 m 
Szerokośd: 0,68 m 
Zdolnośd udźwigu: 160 kg 
Z regulacją wysokości: 82 - 130 cm 
 

8. Regał półkowy metalowy – 6 szt. 
regał ze stelażem ze stali lakierowanej proszkowo, pięd półek  
Szer. 91 x wys. 183 x gł. 46 cm 
 

9. Metalowa szafa pracownicza podwójna – 3 szt. 
Szafa ubraniowa 2 drzwiowa metalowa ze zgrzewanych kształtowników 
giętych, malowana farbami proszkowymi. Wyposażona jest w półki stałe w 
górnej części szafy i drążki. Zamykane zamkiem, regulatory umożliwiające 
wypoziomowanie szafy w pomieszczeniu. 
Gabaryty szafy: 
– szerokośd 600 mm, 



– wysokośd 1800 mm, 
– głębokośd 490 mm  
– 2 drzwi  
 

10.  Tablica magnetyczna suchościeralna flipchart  - 1 szt. 
Tablica wykonana z płyty MDF i aluminium lakierowanego, na trzech 
nogach w kolorze białym lub srebrnym 
Wymiary tablicy:  
Długośd: 101.5 cm 
Szerokośd: 71 cm 
Wysokośd: od 97.5 do 163 cm 
Waga: 4.5 kg 
Możliwośd regulacji w zakresie w zakresie od 97.5 do 163 cm 
Półka na pisaki przymocowana do tablicy 
W zestawie powinno się znaleźd także:  
Blok do flipcharta (min. 25 arkuszy) 
2 markery 
6 magnesów 
Gąbka 

Dostawa  
Gwarancja 12 miesięcy. 
 

IV. ZADASZENIE – 2 szt. 
 
Wykonane z plandeki nieprzepuszczającej światło o wymiarach 9m X 
16m + 1 m okapu. Zadaszenie rozpięte na konstrukcji drewnianej. 

                 Dostawa i montaż 
Gwarancja 24 miesiące 

 
V. STÓŁ – PIKNIKOWY WRAZ Z ŁAWKAMI - 8 szt. 

 
Wykonany w całości z drewna z czterostronnie struganych desek o 
grubości 35 - 42mm. Deski impregnowane ciśnieniowo. Stół na stałe 
połączony z ławkami, które można złożyd. 
Wymiary:  

Wymiar blatu: 180 x 74 cm 
Wymiar pojedynczego siedziska: 180 x 24 cm 
Wymiary po rozłożeniu: 
długośd: 180cm 
szerokośd: 156cm 



Dostawa 
Gwarancja 24 miesięcy 

 


