
 

 

 

                                                                                                                                  Załącznik nr 2 

 

                               INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – pkt. II. 

dotycząca usługi dostarczenia mebli i wyposażenia pomieszczeń: szatni, sali kameralnej, byłej galerii, 

sali instruktorów, kasy, sali plastycznej oraz reżyserki Giżyckiego Centrum Kultury (w tym: stoły, krzesła, 

biurka, regały, sztalugi) na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego 

Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem 

wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu” dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

Specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający zamawia następujące zestawy mebli do poszczególnych pomieszczeń GCK: 

ZESTAW NR 1 SZATNIA 

- 2 stoły typu konferencyjnego/bankietowego  składane ( 180 x 100) 

  

- Stelaż stołu wykonany z rury stalowej Ø 32x1,5 mm i kształtownika tunelowego 40 x 20 x 1,5 mm z 

możliwością składania, 

- stelaż malowany farbą proszkową, kolor czarny 

- blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm 

- kolor blatu szary/popielaty  

- wymiary 1000x1800x760  

 

- 2 krzesła konferencyjne 

 

- mocna stalowa rama o profilu 19 x 19 x 1.0 mm  

- trwałe malowanie proszkowe – młotkowane – czarne  

- siedzisko wykonane formowanej gąbki o właściwościach nieodkształcających się, osadzonej na 

wytrzymałej sklejce o grubości minimum 9 mm oparcie owalne  

- wysokiej jakości tkanina tapicerska koloru czarnego 

 - możliwość sztaplowania do 19 szt.,  

- wymiary krzesła: 89,50/46/39 cm (wysokość / wysokość do siedziska /szerokość siedziska). 

Szerokość całkowita: 43 cm 

 

- 5 szt. -  regał biurowy z półkami 

 

 kolor mebla: szary/ grafit mat 

materiał: płyta laminowana 

ilość półek: 5  

grubość płyty minimalna 16 mm 

wysokość mebla (cm): 180 [cm] 



 

 

głębokość mebla (cm): 35 [cm] 

szerokość mebla (cm): 60 [cm] 

 

ZESTAW NR 2 SALA KONFERENCYJNA 

 4 stoły typu konferencyjnego/bankietowego  składane ( 180 x 100) 

- Stelaż stołu wykonany z rury stalowej Ø 32x1,5 mm i kształtownika tunelowego 40 x 20 x 1,5 mm z 

możliwością składania, 

- stelaż malowany farbą proszkową, kolor czarny 

- blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm 

- kolor blatu szary/popielaty  

- wymiary 1000x1800x760 

 

 40 szt. krzeseł konferencyjnych 

 

- mocna stalowa rama o profilu 19 x 19 x 1.0 mm  

- trwałe malowanie proszkowe – młotkowane – czarne  

- siedzisko wykonane formowanej gąbki o właściwościach nieodkształcających się, osadzonej na 

wytrzymałej sklejce o grubości minimum 9 mm oparcie owalne  

- wysokiej jakości tkanina tapicerska koloru czarnego 

 - możliwość sztaplowania do 19 szt.,  

- wymiary krzesła: 89,50/46/39 cm (wysokość / wysokość do siedziska /szerokość siedziska). 

Szerokość całkowita: 43 cm  

 

 

 - 1 szt. - zamykany regał biurowy z półkami 

 

 kolor mebla: szary/ grafit mat 

materiał: płyta laminowana 

ilość półek: 5  

regał w całości zamykany  drzwiami całościowymi  

grubość płyty minimalna 16 mm 

wysokość mebla (cm): 180 [cm] 

głębokość mebla (cm): 35 [cm] 

szerokość mebla (cm): 60 [cm] 

 

 

 

 - 2 szt. -regał biurowy z 4 półkami oraz 3 szufladami  

 kolor mebla: szary/grafit połysk  

materiał: płyta laminowana 

grubość płyty minimalna 16 mm 

półki z możliwością regulacji w 3 poziomach 

krawędzie oklejone obrzeżem ABS 

w szufladach prowadnice rolkowe z blokadą wysuwu 

wysokość mebla (cm): 180 [cm] 

głębokość mebla (cm): 35 [cm] 



 

 

szerokość mebla (cm): 60 [cm] 

 

 

 

ZESTAW NR 3 GALERIA 

 

 - 4 stoły typu konferencyjnego/bankietowego  składane ( 180 x 100) 

- Stelaż stołu wykonany z rury stalowej Ø 32x1,5 mm i kształtownika tunelowego 40 x 20 x 1,5 mm z 

możliwością składania, 

- stelaż malowany farbą proszkową, kolor czarny 

- blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm 

- kolor blatu szary/popielaty  

- wymiary 1000x1800x760 

 

 - 40 szt. krzeseł konferencyjnych 

 

- mocna stalowa rama o profilu 19 x 19 x 1.0 mm  

- trwałe malowanie proszkowe – młotkowane – czarne  

- siedzisko wykonane formowanej gąbki o właściwościach nieodkształcających się, osadzonej na 

wytrzymałej sklejce o grubości minimum 9 mm oparcie owalne  

- wysokiej jakości tkanina tapicerska koloru czarnego 

 - możliwość sztaplowania do 19 szt.,  

- wymiary krzesła: 89,50/46/39 cm (wysokość / wysokość do siedziska /szerokość siedziska). 

Szerokość całkowita: 43 cm  

 

 - 1 szt. - zamykany regał biurowy z półkami 

 

 kolor mebla: szary/ grafit mat 

materiał: płyta laminowana 

ilość półek: 5  

regał w całości zamykany  drzwiami całościowymi  

grubość płyty minimalna 16 mm 

wysokość mebla (cm): 180 [cm] 

głębokość mebla (cm): 35 [cm] 

szerokość mebla (cm): 60 [cm] 

 

 

 

 

 

ZESTAW NR 4 SALA INSTRUKTORÓW 

 

 - 2 szt. - zamykany regał biurowy z półkami 

 

 kolor mebla: szary/grafit mat 

materiał: płyta laminowana 

ilość półek: 5  



 

 

regał w całości zamykany  drzwiami całościowymi  

grubość płyty minimalna 16 mm 

wysokość mebla (cm): 180 [cm] 

głębokość mebla (cm): 35 [cm] 

szerokość mebla (cm): 60 [cm] 

 

 - 1 szt. krzesło biurowe obrotowe odchylane  

Szerokość 63 cm 

Długość 74,5 cm 

Wysokość (min-max) 116,5-124 cm 

Szerokość siedziska 50 cm 

Długość siedziska 50 cm 

Wysokość siedziska (min-max) 48-54 cm 

 

 

Materiał: 

siedzisko - tkanina 

podłokietniki - tkanina 

podstawa - stal chromowana 

 

Kolorystyka:  

siedzisko - szary 

podstawa - chrom, kółka czarne 

 

Funkcje: 

regulacja wysokości  

 

 

  1 szt. biurko  

- biurko  z szufladą na klawiaturę oraz szafką  półkami z prawej strony 

- wymiary blat całość 140 cm, szerokość 60 cm, wysokość 80 cm,  

- Biurko wykonane z wysokogatunkowej płyty laminowanej kolor szary/ grafit matowy  

- Grubość płyty co najmniej 16mm 

- Krawędzie  oklejone obrzeżem ABS 

- wymiar półek dostosowany do segregatorów a4 

- Szuflady  na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu 

 

ZESTAW NR 5 KASA: 

 

  1 szt. biurko narożne  

- biurko narożne z szufladami i półkami z prawej strony 

- wymiary blat przedni całość 125 cm, szerokość 50 cm, wysokość 77 cm, długość bocznej części 85cm   

głębokość 45 cm, szerokość szuflad 40 cm, półek 45cm 

- Biurko wykonane z wysokogatunkowej płyty laminowanej kolor szary/ grafit matowy  

- Grubość płyty co najmniej 16mm 

- Krawędzie  oklejone obrzeżem ABS 

- wymiar półek  dostosowany do segregatorów a4 



 

 

- Szuflady  na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu 

 

 - 2 krzesła konferencyjne 

 

- mocna stalowa rama o profilu 19 x 19 x 1.0 mm  

- trwałe malowanie proszkowe – młotkowane – czarne  

- siedzisko wykonane formowanej gąbki o właściwościach nieodkształcających się, osadzonej na 

wytrzymałej sklejce o grubości minimum 9 mm oparcie owalne  

- wysokiej jakości tkanina tapicerska koloru czarnego 

 - możliwość sztaplowania do 19 szt.,  

- wymiary krzesła: 89,50/46/39 cm (wysokość / wysokość do siedziska /szerokość siedziska). 

Szerokość całkowita: 43 cm 

 

  1 szt. - zamykany regał biurowy z półkami 

 

kolor mebla: szary/ grafit  

materiał: płyta laminowana 

ilość półek: 5  

regał w całości zamykany  drzwiami podwójnymi  

grubość płyty minimalna 16 mm 

wysokość mebla (cm): 180 [cm] 

głębokość mebla (cm): 35 [cm] 

szerokość mebla (cm): 120 [cm] 

 

 1 szt. -regał biurowy z 1 półką bez dykty tylnej 

 

- wymiary całościowe: szerokość: 60 cm wysokość 50 cm głębokość 50 cm 

- odstępy między półkami od podłoża do pierwszej półki 30 cm , od danej półki 20 cm do zakończenia 

regału 

- kolor szary 

 

 1szt. regał metalowy zamykany (na akta osobowe) 

 

- kolor mebla:        szary/grafit 

- wymiary mebla: wysokość -  max 180 cm, szerokość -  max 100 cm, głębokość -  max 45 cm 

- regał zamykany wg wymagań dot. przechowywania akt osobowych ( bez zamka szyfrowego) 

 

 1szt. stół  

- długość stołu 90 cm szerokość 44 cm wysokość 80 cm 

- stelaż malowany farbą proszkową, kolor czarny 

- blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm 

- kolor blatu szary/popielaty 

 

 

 - 1 szt. krzesło biurowe obrotowe odchylane  

Szerokość 63 cm 

Długość 74,5 cm 



 

 

Wysokość (min-max) 116,5-124 cm 

Szerokość siedziska 50 cm 

Długość siedziska 50 cm 

Wysokość siedziska (min-max) 48-54 cm 

 

 

Materiał: 

siedzisko - tkanina 

podłokietniki - tkanina 

podstawa - stal chromowana 

 

Kolorystyka:  

siedzisko - czarny 

podstawa - chrom, kółka czarne 

 

Funkcje: 

regulacja wysokości  

 

ZESTAW NR 6 SALA PLASTYCZNA 

 

 20 szt. krzeseł typu taboret  

 - wysokość 45 cm 

- blat kwadratowy 30 x 30 cm 

- grubość blatu 2,5 cm 

- kolor ciemny orzech 

 

 10 szt. sztalug  Wymiary płótna 

- Maksymalna wysokość  95 cm 

- Wymiary sztalugi 

Podstawa – szerokość  50 cm 

Podstawa - głębokość 52 cm 

- Wysokość całkowita sztalugi  

(przy opuszczonej całkowicie półce) 133 cm 

Wysokość całkowita sztalugi  (przy podniesionej maksymalnie półce) 190 cm 

 

 5 stołów typu konferencyjnego/cateringowego  składane ( 180 x 75) 

  

- Kolor blatu jasnoszary 

- Blat wykonany z tworzywa sztucznego 

- Rama stalowa, malowana proszkowo 

- Wymiary zewnętrzne 180x75x71 

- Wymiary po złożeniu 91,5x75,5x8cm 

 

  1 szt. - zamykany regał biurowy z półkami 

 

kolor mebla: szary/ grafit mat 

materiał: płyta laminowana 



 

 

ilość półek: 5  

regał w całości zamykany , każdy segment  drzwiami podwójnymi (4szt.) 

grubość płyty minimalna 16 mm 

wysokość mebla (cm): 210 [cm] 

głębokość mebla (cm): 50 [cm] 

szerokość mebla (cm): 310 [cm] 

 

 ZSETAW NR 7 REŻYSERKA  

 

 2 stolik okrągłe   

- Wysokość pierwszego stolika  45 cm drugiego 35 cm   

- Średnica pierwszego stolika 57 cm drugiego 40 cm  

 - Materiał drewno , MDF 

- kolor biały 

- nóżki drewniane  

 

 stolik kwadratowy 60 cm x 60 cm 

- Wysokość 70 cm 

- Materiał drewno , MDF 

- kolor biały 

- nóżki drewniane  

 

 4  krzesła biurowe tapicerowane 

WYMIARY 

Szerokość: 65 cm 

Długość: 60 cm 

Wysokość: 83 cm 

Szerokość siedziska: 40 cm 

Długość siedziska: 42 cm 

Wysokość siedziska: 48 cm  

DANE TECHNICZNE 

Materiał: 

siedzisko - tworzywo sztuczne ABS, pianka meblowa, tkanina szenilowa 

nogi - drewno bukowe 

cięgna - stal malowana proszkowo 

Kolorystyka: 

siedzisko – odcienie szarości  

drewno - buk  

cięgna - czarny mat 


