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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 4  
                                           

Zadanie I – Młyny 

Krzesło 

 

 

 

 

 

 

 

 
- siedzisko oraz oparcie są tapicerowane, 

- kolor tapicerki brązowy jak na zdjęciu lub zbliżone (do akceptacji zamawiającego), 

- okres gwarancji 24 miesiące, 

-  ilość  40 szt. 

 

Zadanie II– miejscowość Mikułowice 
Stół 

 
uniwersalny stół ze składanymi nogami., sztywna konstrukcja, 

- noga stalowa z profilu okrągłego – średnica 32 mm do 35 mm, koloru czarnego 

- kolor blatu – buk lub olcha, 

- blat gr. 35 mm, 

- wysokości stołu ok. 75 cm, 

- rozmiar 180 cm, długość, szerokość 80 cm, 

- okres gwarancji 12 miesiące, 

- ilość – 8 szt., 

 
Krzesło ISO  
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-  kolor tapicerki przedstawiony na fotografii  (do akceptacji zamawiającego), 

- metalowy stelaż krzesła koloru czarnego, 

- możliwość sztaplowania (max.10 sztuk), 

- okres gwarancji 24 miesiące, 

-  ilość  40 szt. 

 

Zadanie III– miejscowość Pęczelice 
Stół 

 
 

- uniwersalny stół ze składanymi nogami., sztywna konstrukcja, 

- noga stalowa z profilu okrągłego – średnica 32 mm do 35 mm, koloru czarnego 

- kolor blatu  

 
- blat gr. 35 mm, 
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- wysokości stołu ok. 75 cm, 

- rozmiar 180 cm, długość, szerokość 80 cm, 

- okres gwarancji 24 miesiące, 

- ilość – 5 szt., 

 
Krzesło ISO  

 

 
 

-  kolor tapicerki  brązy i beże (do akceptacji Zamawiającego), 

- metalowy stelaż krzesła koloru czarnego, 

- możliwość sztaplowania (max.10 sztuk), 

- okres gwarancji 24 miesiące, 

-  ilość  30 szt. 

 

Zadanie IV  – miejscowość Widuchowa 

Stół 
 

 
 

- uniwersalny stół ze składanymi nogami., sztywna konstrukcja, koloru czarnego 

- noga stalowa z profilu okrągłego – średnica 32 mm do 35 mm,  

- kolor blatu  

 
- blat gr. 35 mm, 

- wysokości stołu ok. 75 cm, 
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- rozmiar 180 cm, długość, szerokość 80 cm sztuk 8, 

- rozmiar 160 cm, długość, szerokość 80 cm sztuk 2, 

- okres gwarancji 24 miesiące, 

 
 
Krzesło ISO  

 
 
 

 
- siedzisko oraz oparcie są tapicerowane, 

-  kolor tapicerki brązy i beż (do akceptacji przez Zamawiającego), 

- metalowy stelaż krzesła koloru czarnego, 

- termin gwarancji 24 miesiące, 

- możliwość sztaplowania (max.10 sztuk), 

- okres gwarancji 24 miesiące, 

- ilość  60 szt. 

 


