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ZńącznikNr 4 do zapltania ofefiowego

Zadanienr 4
Wyposażenie stanowisk

Lp. Ilość

l stól - biurko dla
nauczyciela

Z dwiema szalkami i dwiema szufladami u góry, zamykanymi na kluczyki, półĘ na klawiaturę i
myszkę, kolor klon. Blat gr. 2,5cm pokryĘ warstwą laminatu }IPL, rogi zaokrągloneo obrzeże
wzmocnione. W).łn: szer. 70cm, dług, 140cm, wys.76cm, od zewnętrzrej strony biurka blenda do
ok, 10cm nad podłogą, pomiędzy szafkami półka(np. na komputer)

1sż.

2, Sza{ka pod
drukarkę 3D

Szafka o wlłniarach 80x6Ocm, wys. 90cm., zamykana na zarnek, wlposażona w demontowaną
półkę, którą w razie demontażu drukarki można postawió na spodzie szafki. Kolor klon.

1szt.

3. zestaw szaf Szafa o wymiarach 80x 40x 185cm podzielona órzvłiczkami na 4 części zamykane na zamek,
kolor klon, - sż.1,
Szafa o wymiarach 80x4Ox 185cm, podzielona: górna częśó dwie szafki zamykane na zameĘ
dolna częśó 4 wznocnione szuflady zamykane na zamek, kolor klon, - szt. 1

1kpl.

4. krzeselka
uczniowskie z
regulowaną
wysokością nr 5-6

Kolor stela:żu zgodny z zaleceniami rozmiaru 6, siedzisko i oparcie buk , nóżki profil okrągły o
przekroju nie mni ejsrym niż 25mm, arr§poślizgowe stopki, niebrudzące

26sń.

5. Stoliki
uczniowskie
dwuosobowe z
regulowaną
wysokościł nr 3-6

Blat pokryty warstwą laminatu HPL, zaokąglone rogi, obrzeże pogubione PCV, kolor stelaźu
zgodny z zaleceniami rozmiaru 6, kolor blafu - klon, nóżki profil okągĘ o przekroju nie mniej
niż32mm

13srt.

6. Fotel dla
naucryciela Profilowane i regulowane oparcie, możliwośó regulacji wysokości siedziska, regulowane

podłokietniki dają stabilne i komfońowe podparcie rąk podczas pracy, pięcioramienna obrotowa
podstawa, kolor tapicerki ciemno szary.

1szt.
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7. Zestaw do
zawieszania tla
fotograficznego

azestaw przeznaczony do wieszania tła fotograficznego:
- rozmiar zestawu 200x368cm
- poplzeczki składane
- możliwość regulowania dfugości i wysokości belki
- blokowanie rozstawu nóg i wysokości statyłu
- anĘpoślizgowe stopki
- futerał

1szt.

8. Tlo fotograficzne
teksĘlne

OTło fbtograllczne tekstylne
- materiał specjalnie przezlraczony do fotografii - bez prześwitów
- materiał trwały odporny na uszkodzenia
- tunel ułatwiający montaż tła
- kolor zielony

1szt.

Okres gwarancii
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