
lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.

Biurko gabinetowe - blat 35 mm do 58 mm wykończenia okleina naturalna,bok 50-60mm 
wykończenie okleina naturalna w kolorze blatu, osłona czołowa 25 mm okleina naturalna 
w kolorze blatu 180 90 74 1

2.
Kontener gabinetowy z piórnikiem i trzema szufladami, centralny zamek, wykończenie 
okleina naturalna 43 65 59 1

3.
Komoda gabinetowa aktowa 2/3 dół  drzwiczki - 3 szt., 1/3 góra po szerokości 
przeszklenie wykończenie okleina naturalna 140 43 127 1

4. Stolik kawowy blat 36 mm wykończenie okleina naturalna okrągły średnica 75 cm 75 75 60 1

5. Fotelik kawowy na stelaŜu chromowanym  - tapicerowany 4

6.
Fotelik na nogach chromowanych, podłokietniki (drewno wybarwienie w kolorze mebli) 
tapicerowany 12

7. Stół konferencyjny gabinetowy, blat min.35 mm wykończenie okleina naturalna 200 100 74 2

8. Fotel gabinetowy obrotowy  typu format tapicerka skóra 1

9. Podstawka na PC standard gabinetowy - wolnostojąca 26 48 50 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

Formularz Cen Jednostkowych

Załącznik numer 3

Wymiary mebli -5% ; + 5%

DZIEKANAT WNP                                                                                                                                                                                                               
Okleina mebli naturalna w kolorze orzecha amerykańskiego. 

 Dziekan



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.

Biurko gabinetowe - blat 35 mm do 58 mm wykończenia okleina naturalna, bok 50-60mm 
wykończenie okleina naturalna w kolorze blatu, osłona czołowa 25 mm okleina naturalna 
w kolorze blatu 140 70 74 2

2.
Kontener gabinetowy z piórnikiem i trzema szufladami, centralny zamek, wykończenie 
okleina naturalna 43 65 59 2

3. Stół konferencyjny gabinetowy, blat min. 35 mm wykończenia okleina naturalna 160 90 74 2

4.
Fotelik na nogach chromowanych, podłokietniki (drewno wybarwienie w kolorze mebli) 
tapicerowany ( wzór jak poz. 6 Dziekan ) 12

5.
Fotel gabinetowy obrotowy tapicerowany podłokietniki drewno polerowane wybarwione w 
kolorze mebli, baza chromowana 2

6.
Szafa gabinetowa aktowo - ubraniowa dwudrzwiowa wykończenie okleina naturalna + 
nadstawka dwudrzwiowa 95 43 220 2

7.
Komoda gabinetowa aktowa 2/3 dół  drzwiczki - 3 szt., 1/3 góra po szerokości 
przeszklenie wykończenie okleina naturalna 140 43 127 2

8. Podstawka na PC standard gabinetowy - wolnostojąca 26 48 50 2

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

DZIEKANAT WNP                                                                                                                                                                                                                
Okleina mebli naturalna w kolorze orzecha amerykańskiego. 

Prodziekani Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko o konstrukcji  płycinowej z blendą przednią 160 70 72 1

2. StelaŜ pod mini tower malowany (kolor z palety RAL) 26 48 50 1

3. Regał mobilny (podstawa z kółkami z bolokadą + 2 półki) 35 45 70 1

4. Kontener mobilny z trzema szufladami i piórnikiem 45 60 60 1

5. Krzesło gabinetowe typu Linea 1

6. Szafka z zabudowaną umywalką - patrz załącznik fotografie i rzuty 1

7. Komoda (szkło matowione) - patrz rysunek poglądowy niŜej 140 45 147 1

8. Szafa ubraniowa 80 45 192 1

9. Szafa aktowa 5 OH - patrz rysunek poglądowy niŜej 142 45 192 1

10. Stolik kwadratowy na jednej nodze 75 75 72 1

11. Fotelik kawowy na stelaŜu chromowanym - tapicerowany 3

12. Szafa aktowa Ŝaluzjowa (lamelle aluminium ) 80 39 75 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

DZIEKANAT WNP  

SEKRETARIAT, kolor: buk standard podwyŜszony tylko pomieszczenie 
sekretariatu - blaty i wieńce typu sandwich 

Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko pracownicze konstrukcja płycinowa blenda przednia 160 70 74 2

2. StelaŜ pod mini tower malowany (kolor z palety RAL) 26 48 50 2

3. Regał mobilny ( podstawa z kółkami z blokadą + 2 półki) 35 45 70 2

4. Kontener pod biurko, centralny zamek trzy szuflady + piórnik 45 60 60 2

5. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 2

6. Szafa na akta 3 OH 80 44 114 4

7. Szafa na akta 5 OH 60 44 185 4

8. Krzesełko konferencyjne typu Visa chrom  tapicerowane 2

9. Kontener mobilny, 3 szuflady + piórnik 40 40 60 2

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

DZIEKANAT WNP, kolor buk

POM. 22/23 KIEROWNIK DZIEKANATU/OBSŁUGA DZIEKANATU Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.
Lady  z metalowym dolnym cokołem (kolor chrom lub srebny satyna) - patrz załącznik 
fotografie i rzuty 1

2. Kontener mobilny z trzema szufladami - centralny zamek 43 58 61 3

3. Podstawka mobilna  na kółkach pod mini tower 27 53 26 3

4. Regał mobilny ( podstawa z kółkami z blokadą + 2 półki 35 45 70 3

5. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 3

6. Szafa 6 OH 120 44 220 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

DZIEKANAT WNP, kolor buk

POM. 24 DZIEKANAT - OBSŁUGA STUDENTÓW Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Szafa 6 OH 100 44 220 3

2. Szafa garderobiana z nadstawką 100 44 220 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

DZIEKANAT WNP, kolor buk

POM. 25 - AKTA (ARCHIWUM ) Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko pracownicze konstrukcja płycinowa blenda przednia 160 80 74 2

2. Kontener mobilny z trzema szufladami - centralny zamek 43 58 61 2

3. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 2

4. Nadstawka na biurko 160 30 35 2

5. StelaŜ pod mini tower malowany (kolor z palety RAL) 26 48 50 2

6. Regał mobilny (podstawa z kółkami z blokadą + 2 półki) 35 45 70 2

7. Szafa 6 OH 100 44 220 2

8. Nadstawka na szafę 2 OH z drzwiami szklanymi w formatce - kolor calvados 80 40 6

9. Stolik okolicznościowy owalny  - kolor jasny buk 120 60 72 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

Wymiary mebli -5% ; + 5%

DZIEKANAT WNP, kolor buk

POM. 26 OBSŁUGA STUDENTÓW



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko pracownicze konstrukcja płycinowa blenda przednia 160 70 74 2

2. Kontener mobilny z trzema  szufladami + piórnik + zamek 45 60 60 2

3. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 2

4. StelaŜ pod mini tower malowany (kolor z palety RAL) 26 48 50 2

5. Regał mobilny (podstawa z kółkami + 2 półki) 35 45 70 2

6. Szafa 6 OH 100 44 220 6

7. Dostawka łukowa do biurka 140 60 74 1

8.
Przegroda na biurko dwustronna tapicerowana (tapicerka w kolorze tapicerki krzeseł 
pracowniczych) 160 5 30 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

DZIEKANAT WNP kolor buk

POM. 17 - OBSŁUGA FINANSOWA Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.

Ciąg zabudowy: ( 1 ) szafka zlewozmywakowa (60) z wbudowanym w blat kuchenny  
zlewozmywakiem (inox) jednokomorowym z ociekaczem → ( 2 ) wbudowana w blat płyta 
kuchena ceramiczna (3 pola grzewcze + pole do odstawiania) → ( 3 ) wbudowana pod blat 
zmywarka (szer.60 z funkcją 1/2 mycia) → ( 4 ) chłodziarka wys. 150. W pozycjach od 1 
do 3 wspólny blat w całości bez połączeń 1

2. Szafka kuchenna wisząca z drzwiczkami (wewnątrz półka i ociekacz) 60 1

3. Szafka kuchenna wisząca z drzwiczkami 60 2

4. Szafa  z półkami, drzwi pełne 120 50 220 1

5. Szafa ubraniowa + nadstawka 80 45 220 1

6. Stół kuchenny (wysokość z blatem identyczna jak w przypadku poz. 1) 60 100 1

7. Krzesełko, nogi chromowane 6

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

POM. 21 POKÓJ SOCJALNY - WYKŁADOWCY Wymiary mebli -5% ; + 5%

DZIEKANAT WNP kolor buk



SEKRETARIAT - pozycja nr 7 - rysunek poglądowy

SEKRETARIAT - pozycja nr 9 - rysunek poglądowy

…………………

(podpis oferenta)



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko kątowe lewe, stelaŜ płycinowy z blendą przednią 160x100x60 74 1

2. Kontener z trzema szufladami (centralny zamek) 43 58 61 1

3. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem (centralny zamek) 43 60 74 1

4. Biurko stelaŜ płycinowy z blendą przednią 120 60 74 1

5. Szafka dwudrzwiowa 4 OH  z półkami 80 42 153 1

6. Regał naroŜny 4 OH 42 42 153 1

7.

Blat kuchenny,  wodoodporny,  matowy, postforming, grubość 28 mm (zaoblenie  blatu 
dwustronne U2R7 - patrz rysunek pok. 419), dekor blatu uzgodniony będzie z 
wyłonionym dostawcą. Blat wsparty na stelaŜu metalowym spawanym, o przekroju 
40x40mm, malowany proszkowo, z regulacją wysokości (do wypoziomowania), wysokość 
robocza powierzchni blatu 74 cm. Konstrukcja stabilna, nie przenosząca drgań,  
przykręcana do ściany. W blacie przewiduje się wywiercenie otworów do przeciągnięcia 
kabli w miejscach zaleŜnych od połoŜenia gniazd elektrycznych w ścianach. 90 180 1

8. Kontenr z szufladą i szafką (zamykanie na zamki patentowe) 43 58 61 2

9. Regał aktowy 5 OH 80 42 189 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 415 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

10. Szafa 5 OH 80 42 189 1

11. Szafa 5 OH: góra 3 OH drzwiczki szklane w formatce, dół 2 OH drzwiczki pełne 80 42 189 1

12. Regał aktowy  5 OH 80 42 189 1

13. Szafa aktowa  5 OH 80 42 189 1

14. Nadstawka z drzwiczkami 1 OH do poz. 12 i 13 80 42 39 2

15. Regał wiszący 2 OH, z półką 80 42 75 2

16. Szafka wisząca z drzwiczkami 2 OH z półką 80 42 75 2

17. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

18. Krzesło typu Visa  tapicerowane 2

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 415 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Szafka stojąca pod zlewozmywak (wymiary standard) 80 1

2. Szafka kuchenna wisząca z odsączarką wewnątrz zamontowana nad szafką z poz.1 80 1

3. Zlewozmywak stalowy stal nierdzewna, jednokomorowy z ociekaczem do szafki z poz. 1 1

4. Biurko konstrukcja płycinowa z blendą przednią 160 80 74 1

5. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem (zamykanie centralne) 43 60 74 2

6. Szafka wisząca 2 OH z półką i drzwiczkami 80 42 75 2

7. Szafa aktowa 5 OH (zamek patentowy) 80 42 189 1

8. Szafa 5 OH: góra 3 OH drzwiczki szklane w formatce, dół 2 OH drzwiczki pełne 80 42 189 1

9. Regał 5 OH 80 42 189 1

10. Regał 5 OH 42 42 189 1

11. Nadstawka 1 OH z drzwiczkami do poz. 8 80 42 39 1

12. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

13. Krzesło typu Visa tapicerowane 2

14.

Wnęka (wymiary w przybliŜeniu) zabudowana dwoma szafami - kaŜda ok. 120x25x210 z 
półkami  o regulowanej wysokości, półki  wewnątrz co ok. 40cm, plecy szaf płyta HDF 4 
mm 240 25 210 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

Pokój 414 Wymiary mebli -5% ; + 5%

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.

Blat kuchenny, wodoodporny, matowy, postforming, grubość 28 mm (zaoblenie  blatu 
dwustronne U2R7 - patrz rysunek pok. 419 ), dekor blatu uzgodniony będzie z 
wyłonionym dostawcą.Blat wsparty na stelaŜu metalowym spawanym, o przekroju 
40x40mm, malowany proszkowo, z regulacją wysokości (do wypoziomowania), wysokość 
robocza powierzchni blatu 74 cm. Konstrukcja stabilna, nie przenosząca drgań,  
przykręcana do ściany. W blacie przewiduje się wywiercenie otworów do przeciągnięcia 
kabli w miejscach zaleŜnych od połoŜenia gniazd elektrycznych w ścianach. 90 180 1

2. Szafa 5 OH 80 42 189 1

3. Szafa 5 OH (góra  3 OH półki, dół 2 OH drzwiczki) 80 42 189 2

4. Nadstawka z drzwiczkami 2 OH z półką 80 42 73 3

5. Biurko konstrukcja płycinowa z blendą przednią 160 80 74 1

6. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem (zamykanie centralne) 43 60 74 1

7. Szafka dostawna z drzwiami przesuwanymi 1,5 OH (zamek patentowy) 80 42 72 1

8.
Szafka 4 OH (góra 2 OH bez drzwiczek z półką, dół 2 OH z drzwiczkami i półką) (zamek 
patentowy) 80 42 153 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 416 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

9. Regał 3 OH 40 42 117 1

10. Szafka stojąca pod zlewozmywak (wymiary standard) 80 1

11. Szafka kuchenna wisząca z odsączarką wewnątrz zamontowana nad szafką z poz.10 1

12.
Zlewozmywak stalowy, stal nierdzewna, jednokomorowy  z ociekaczem do szafki z poz. 
10 1

13. Regał wiszący 2 OH 80 42 75 1

14. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

15. Krzesło typu Visa tapicerowane 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 416 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.
Biurko komputerowe z wysuwaną klawiaturą z płyty wiórowej na prowadnicach 
rolkowych 80 80 74 1

2. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem (zamykanie centralne) 43 80 74 1

3. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem (zamykanie centralne) 43 60 74 1

4. Biurko na stelaŜu metalowym o przekroju kwadratowym 40x40 malowanym proszkowo 160 80 74 1

5. Kontener z trzema szufladami (zamykanie centralne) 43 58 61 1

6. Szafa z półkami 5,5 OH 80 42 205 1

7. Szafa z półkami 5,5 OH 40 42 205 1

8. Szafa 5 OH     40 42 189 1

9. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

10. Krzesło typu Visa tapicerowane 1

11.
Wnęka zabudowana dwoma szafami - kaŜda ok. 120x25x210 z półkami  o regulowanej 
wysokości , półki  wewnątrz co ok. 40 cm., plecy szaf  płyta HDF 4 mm 240 25 210 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 417 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.

Blat kuchenny, wodoodporny, matowy, gr. 28mm, (zaoblenie dwustronne U2R7-patrz 
rysunek pokój 419): połączony w literę U. Rogi blatów ścięte. Pod blatami półka na 
zeszyty, torby o prześwicie 12 cm. Pod blaty stelaŜ metalowy spawany o przekroju 
kwadratowyn 40x40 malowany proszkowo w nogach regulacja wysokości wysokość 
robocza powierzchni blatu 74 cm. Na kaŜdym blacie z formatki 120x500 mają być 
osadzone pośrodku równomiernie na całej długości 5 zespołów w ramkach  po 6 gniazdek 
bryzgoodpornych 230V (doprowadzenie en. el. z posadzki). Na formatce 90x400 mają być 
osadzone przy krawędzi blatu 3 zespoły w ramkach po 6 gniazdek bryzgoodpornych 230V 
(doprowadzenie en. el. z posadzki) W naroŜniku formatki 90x400 mają być osadzone 
gniazdo komputerowe i sieci komputerowej. Schemat  rozmieszczenia elementów 
formatek i usytuowania gniazd -  patrz załącznik fotografie i rzuty

formatki 
blatu:2x12
0x500; 1x 
90x400            1

2. Krzesło typu Visa tapicerowane 2

3. Tablica ścienna do pisania kredą 150x100 1

4.

Wnęka ok. 240x25x210 zabudowana dwoma szafami meblowymi  - kaŜda ok.. 
120x25x210 z półkami  o regulowanej wysokości, półki  wewnątrz co ok. 40 cm, plecy 
szaf  płyta HDF 4mm 240 25 210 1

5.

Wnęka ok. 240x25x210 zabudowana dwoma szafami - kaŜda ok. 120x25x210, półki z 
regulowaną wysokością szklane, drzwi szklane w formatce z płyty wiórowej. Szkło półek 
bezpieczne, hartowane, zabezpieczenia przed wysuwem półek 240 25 210 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

Sala Ćwiczeń 413 Wymiary mebli -5% ; + 5%

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Stoły laboratoryjne przyścienne-  patrz załącznik fotografie i rzuty

1.1
Blat kuchenny,  matowy, postforming, grubość 28 mm zaoblony 1200x800 na stelaŜu c-
kształtnym 1200x750 1

1.2 j/w  1000x800 na stelaŜu c-kształtnym 600x750 2

1.3
blat kuchenny  matowy, postforming, grubość 28 mmm zaoblony 1200x1200x800 na 
stelaŜu specjalnym naroŜnikowym 1200x1200 1

2. Nadstawka z dwiema półkami

2.1 600mm 1

2. 2 900mm 1

3. Szafki pod blaty jezdne z kółkami, z 1 szufladą i drzwiczkami 400 510 575 2

4. Szafa z 5 półkami na nogach wys. 10-15 cm 1200 560 1750 2

5. Szafa z 5 półkami na nogach wys. 10-15 cm 800 560 1750 1

6. Ociekacz kołkowy polipropylenowy 600 1

7.

Wnęka  (wymiary w przybliŜeniu) zabudowana dwiema szafami - kaŜda ok. 120x25x210 
z półkami o regulowanej wysokości, półki  wewnątrz co ok.40 cm, plecy szaf płyta HDF 4 
mm 240 25 210 1

8.
suszarka – ociekacz trójpółkowy na szkło płaskie (szalki Petriego, szkiełka mikroskopowe) 
- odstęp między półkami ok. 30cm 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  --meble powierzchniowo w trakcie eksploatacji  naraŜone na działanie wody-kolor mebli: 
calvados - jasny

Laboratorium 412 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Stoły laboratoryjne przyścienne-  patrz załącznik fotografie i rzuty

1.1 StelaŜ c-kształtny 1200x750 4

1.2 StelaŜ specjalny naroŜnikowy 1200x1200 2

1.3
Blat kuchenny, matowy, postforming, grubość 28 mm zaoblony umocowany na stelaŜach-
patrz rysunek, odcinki o długościach 2750x800, 4500x800, 4000x800 1

2. Szafki pod blaty jezdne z kółkami z 1 szufladą i drzwiczkami 600 510 575 6

3. Szafki wiszące pełne z półkami 600 320 600 2

4. Szafki wiszące pełne z półkami 900 320 600 1

5. Nadstawka z 2 półkami 1200 1

6.

Stół wyspowy -  składający się z 2 blatów , matowy, postforming, grubość 28 mm 
zaoblony1200x1500 na stelaŜu stalowym kwadratowym 40x40 z regulacją wysokości z 
wmontowanymi dwoma zespołami po 4 gniazda bryzgoszczelne 230V w ramkach 75 1

7. Szafa laboratoryjna z 5 półkami na nogach wys.10-15 cm 1200 560 1750 1

8.
Szafa z półkami na odczynniki chemiczne i substancje łatwopalne metalowa, malowanie 
proszkowe, wentylowana ( grawitacyjnie), atestowana. 1200 560 1750 1

9. Ociekacz kołkowy polipropylenowy 600 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  -meble powierzchniowo w trakcie eksploatacji  naraŜone na działanie wody-kolor mebli: 
calvados - jasny

Laboratorium 420 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. 

Krzesło niskie (do stołów h - 750 mm do pracy siedzącej), obrotowe z siedziskiem i 
oparciem wykonanym z pianki poliuretanowej z pięcioramienną podstawą wyposaŜoną w 
kółka z regulowaną wysokością o zakresie wysokości roboczej  od 450 mm do 580 mm 13

2.

Taboret niski (do stołów h - 750 mm do pracy siedzącej) obrotowy z siedziskiem 
wykonanym z pianki poliuretanowej z pięcioramienną podstawą wyposaŜoną w kółka z 
regulacją wyokości o zakresie wysokości roboczej od 455 mm do 585 mm 30

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KRZESŁA I TABORETY LABORATORYJNE

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII 



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. zlewozmywak stalowy 1 komorowy z ociekaczem 80 1

2. szafka zlewozmywakowa stojąca  do poz. 1 80 1

3.
szafka kuchenna wisząca z osączarką wewnątrz, do zamontowania nad zlewozmywakiem 
z  poz. 1 80 1

4. szafa 5 OH - zamknięcie na  zamek patentowy 80 42 186 3

5.
szafa (takiego typu jak szafa 5OH z pozycji 4), specjalne cienkie półki z HDF co 1,3 cm, 
drzwi z zamkiem patentowym -  patrz załącznik fotografie i rzuty 80 42 186 1

6. szafa 5 OH na akta i garderobę, z lustrem na wewnętrznej stronie drzwi 80 42 186 1

7. szafki nadstawne 1 OH,  na szafy z pozycji: 4-6 80 42 39 5

8. szafka z drzwiczkami  wisząca 2 OH 80 42 70 2

9. regał wiszący 2 OH 80 42 70 2

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 411 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

10. Biurko płycinowe z blendą przednią 120 80 74 1

11.

Blat kuchenny, wodoodporny, matowy, postforming, grubość 28 mm zaoblenie blatu dwustronne 
U2R7  - patrz rysunek pokój 419, dekor blatu uzgodniony będzie z wyłonionym dostawcą. Blat 
wsparty na stelaŜu metalowym spawanym, o przekroju 40x40 mm, malowany proszkowo, z 
regulacją wysokości (do wypoziomowania), wysokość robocza powierzchni blatu 77 cm. 
Konstrukcja stabilna, nie przenosząca drgań, przykręcana do ściany. W blacie przewiduje się 
wywiercenie otworów do przeciągnięcia kabli w miejscach zaleŜnych od połoŜenia gniazd 
elektrycznych w ścianach. 90 370 1

12.

Szuflady montowane pod blatem z pozycji 11, od jego prawej strony, na prowadnicach 
rolkowych z blokadą wysuwu, liczba i szerokość szuflad mogą ulec zmianie ze względu na 
stelaŜ podtrzymujący blat - do uzgodnienia z wyłonionym dostawcą. 40 50 10 3

13. Szuflada montowana pod blatem z pozycji 11,  reszta opisu jak  w pozycji 12 80 50 12 1

14. Kontener pod biurko z 3 szufladami 43 58 61 3

15. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

Pokój 411 Wymiary mebli -5% ; + 5%

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pozycja 5 - szafa (takiego typu jakszafa 5 OH z pozycji 4) specjalne cienkie półki z HDF co 1,3 cm. Na 180 cm wysokości szafy wchodzi około 108 półek (czyli 108x3, 
bo 3 kolumny) z HDF, grubości 3 mm. Światło miedzy półkami 13 mm. Półki w 3 kolumnach, mocowane (wsuwane) w rowki nacinane w płycie wiórowej meblowej . Być moŜe dla 
wzmocnienia kostrukcji trzeba będzie dodać 1-2 półki z płyty wiórowej . Przezstrzeń na 3 kolumny półek w szafie podzielona na 3 równe części. Ostateczne szczegóły do uzgodnienia z 
wyłonionym dostawcą.



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Zlewozmywak stalowy 1 komorowy z ociekaczem 80 1

2. Szafka zlewozmywakowa stojąca (do poz.1) 80 1

3.
Szafka kuchenna wisząca z osączarką wewnątrz, do zamontowania nad zlewozmywakiem 
z poz.1 80 1

4. Szafka 2 OH z drzwiczkami ( regulowana półka) 40 42 81 1

5. Szafka nadstawna 2 OH z półką nad pozycjami  7 i 8 80 42 81 4

6. Szafka wisząca 2 OH z półką 80 42 81 3

7. Szafa 5 OH: góra 3 OH - otwarta z półkami ,  dół 2 OH z drzwiami i półka 80 42 189 2

8. Szafa 5 OH - aktowa z drzwiami . 80 42 189 2

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 419 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

9.

Blat kuchenny, wodoodporny, matowy, postforming , grubość 28 mm (zaoblenie blatu 
dwustronne U2R7 - patrz rysunek niŜej ), dekor blatu uzgodniony będzie z wyłonionym 
dostawcą. Blat wsparty na stelaŜu metalowym spawanym, o przekroju 40x40mm, 
malowany proszkowo, z regulacją wysokości (do wypoziomowania), wysokość robocza 
powierzchni blatu 74 cm. Konstrukcja stabilna, nie przenosząca drgań,  przykręcana do 
ściany. W blacie przewiduje się wywiercenie otworów do przeciągnięcia kabli w 
miejscach zaleŜnych od połoŜenia gniazd elektrycznych w ścianach. 90 390 1

10.

Szuflady montowane pod blatem z pozycji 9, od jego prawej strony,  na prowadnicach 
rolkowych z blokadą wysuwu, liczba i szerokość szuflad mogą ulec zmianie ze względu na 
stelaŜ podtrzymujący blat - do uzgodnienia z wyłonionym dostawcą. 40 50 12 4

11. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

12. Kontener pod biurko z trzema szufladami 43 58 61 2

13. Szafka pod biurko z około 10 szufladami,  głębokość szuflady 4-5 cm 43 58 61 2

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 419 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Stół 90 75 180 1

2. Krzesło Visa tapicerowane 6

3. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

4. szafa 5 OH 80 42 192 2

5. szafa 5 OH na akta 80 42 192 1

6. Kontener dostawny do biurka z czterema szfladami i piórnikiem 43 80 74 2

7. Szafka wisząca 3 OH 80 42 120 3

8. Regał pełny 2 OH, nadstawny nad pozycją  10 80 42 81 1

9. Szafka 2 OH, nadstawna nad pozycją 11 80 42 81 1

10. Regał pełny 5 OH 80 42 189 1

11. Szafa 5 OH: góra - 3 OH regał, dół - 2 OH z drzwiami 80 42 189 1

12. Szafa 5 OH 80 42 189 1

13. Biurko płycinowe z blendą przednią 120 80 74 160 1

14. Biurko płycinowe z blendą przednią 80 80 74 120 1

15. Kontener pod biurko z trzema szufladami 43 58 61 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATERA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW i LIMNOLOGII  - kolor mebli: calvados - jasny

Pokój 418 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko płycinowe katowe prawe160x80x120x60 74 1

2. Kontener dostawny do biurka z czerema szufladami i piórnikiem 43 80 74 1

3. Stolik okolicznościowy 80x80 1

4. Szafa 2 OH z półką 80 42 81 1

5. Szafa 5 OH z półkami 40 42 186 1

6. Szafa 5 OH z półkami 80 42 186 2

7. Lustro w formatce z płyty melaminowanej 45 70 3

8. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

9. Krzesło drewniane typu Sido 2

10.
Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i  ostateczne ustalenia z wyłonionym 
dostawcą 1

11.
Podkładka pod komputer na nóŜkach i nadstawka na monitor  patrz załącznik fotografie i 
rzuty 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/14 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Szafa  5 OH góra 3/5drzwi szklane w formatce szkło matowione, dół 2/5 drzwi pełne 80 42 189 1

2. Szafa na akta i gardorobę 1/2x1/2 80 42 189 1

3.
Kontener dostawny do biurka z dwoma szufladami, szufladą na teczki wiszące i 
piórnikiem 43 60 74 1

4. Biurko płycinowe kątowe prawe 160x100x60x60 74 1

5. Przystawka do biurka na dwóch nogach R 40 dł. boku 60 74 1

6. Stolik okągły okolicznościowy na jednej nodze kolor srebro patyna Ø 60 70 1

7. Krzesło drewniane typu Sido 2

8. Szafa 3 OH dół 2/3 drzwi pełne góra 1/3 półka 80 42 117 1

9. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/15 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

10.
Wykonanie wg. przedstawionego wyŜej  wzoru - szczegóły wizja lokalna i ustalenia z 
wyłonionym dostawcą 120 42 97 1

11. Podkładka pod komputer na nóŜkach i nadstawka na monitor  - patrz rysunek 1

12. Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i ostateczne ustalenia z wyłonionym dostawcą 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/15 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko płycinowe z blendą przednią 148 80 74 1

2.
Biurko komputerowe z wysuwana klawiaturą z płyty wiórowej na prowadnicach 
rolkowych 80 80 74 1

3. Regał 6 OH 100 44 213 1

4. Kontener dostawny do biurka (3 szuflady i centralny zamek) 43 80 74 1

5. Szafa 6 OH z drzwiami 100 44 213 1

6. Szafa 6 OH góra 2/6 półki , dół 4/6 drzwiczki 100 44 213 1

7. Komoda 3 OH zamykana 80 44 107 1

8. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

9. Krzesło drewniane typu Sido 2

10.
Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i  ostateczne ustalenia z wyłonionym 
dostawcą 1

11. Podkładka pod komputer na nóŜkach i nadstawka na monitor 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

POMIESZCZENIE 3/17 Wymiary mebli -5% ; + 5%

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Stół 120x80 74 1

2. Biurko płycinowe z blendą przednią 160 80 74 2

3. Regał 5 OH góra 3/5 drzwiczki szklane w formatce,dół 2/5 drzwiczki 80 44 189 2

4. Szafa na akta i gardorobę 1/2x1/2 120 44 189 1

5. Szafka (słupek) 2 OH z drzwiczkami 40 44 72 1

6. Kontener dostawny do biurka z trzema szufladami - centralne zamknięcie 43 80 74 2

7. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 2

8. Krzesło drewniane typu Sido 2

9.
Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i  ostateczne ustalenia z wyłonionym 
dostawcą 1

10. Podkładka pod komputer na nóŜkach i nadstawka na monitor 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/16 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Szafa 5 OH góra 3/5 drzwi szklane w formatce szkło matowione, dół 2/5 drzwi pełne 80 42 189 4

2. Szafa na akta i gardorobę 1/2x1/2 80 42 180 1

3. Kontener z szufladą i szafką 43 58 61 2

4. Biurko płycinowe kątowe prawe 160x100x60x60 74 2

5. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem 43 60 74 2

6. Szafka 1,5 OH z drzwiami przesuwnymi 80 40 74 1

7. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 2

8. Krzesło drewniane typu Sido 6

9. Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i ostateczne ustalenia z wyłonionym dostawcą 2

10.
Szafa 5 OH góra 3/5drzwi szklane w formatce szkło krystal, dół 2/5 drzwi pełne.W 
drzwiach zamki 80 42 189 10

11. Podkładka pod komputer na nóŜkach i nadstawka na monitor 2

12. Metalowa szafa  na mapy zamykana - 10 szuflad malowanie proszkowe - popiel 76 60 140 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/20 i 3/21 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko płycinowe kątowe lewe 160x80x120x60 74 1

2. Biurko płycinowe z blendą przednią 120 60 74 1

3. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem 43 60 74 1

4. Stolik okolicznościowy 80x80 74 1

5. Komoda patrz rysunek poz. 10 pomieszczenie 3/15 szuflady i drzwiczki zamki patentowe 120 44 107 1

6.
Szafa 7 OH dół 3/7 drzwiczki pełne, środek 2/7 drzwiczki szkło w formatce, góra 2/7 
drzwiczki pełne 100 44 250 2

7. Szafa 5 OH dół 3/5 drzwiczki pełne, góra 2/5 drzwiczki pełne 100 58 178 1

8. Szafka 2 OH z drzwiczkami 40 42 81 1

9. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

10. Krzesło drewniane typu Sido 2

11. Podkładka pod komputer na nóŜkach i nadstawka na monitor 1

12. Wieszak na ubranie  ze stojakiem na parasole 1

13.
Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i  ostateczne ustalenia z wyłonionym 
dostawcą 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

POMIESZCZENIE 3/19 Wymiary mebli -5% ; + 5%

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko płycinowe kątowe lewe 160x80x120x60 74 1

2. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem 43 60 74 1

3. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem 43 80 74 1

4. Biurko płycinowe z blendą przednią 120 80 74 1

5. Stolik okolicznościowy 80x80 74 1

6. Szafa 6 OH dół 2 OH drzwi pełne, góra 4 OH półki 100 44 213 1

7. Szafka 2 OH z drzwiczkami 40 42 81 1

8. Szafa 7 OH dół 4 OH drzwi pełne, góra 3 OH drzwi pełne 100 44 284 2

9. Podkładka pod komputer na nóŜkach i nadstawka na monitor 1

10. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 2

11. Krzesło drewniane typu Sido 1

12.
Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i  ostateczne ustalenia z wyłonionym 
dostawcą 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/18 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko płycinowe z blendą przednią 140 80 74 1

2. Kontener dostawny do biurka z czterema szufladami i piórnikiem 43 60 74 1

3.
Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i  ostateczne ustalenia z wyłonionym 
dostawcą 1

4. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

5. Regał 6 OH 60 44 213 3

6. Szafa na akta i gardorobę 1/2x1/2 80 42 189 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/13 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.
Biurko komputerowe z wysuwana klawiaturą z płyty wiórowej na prowadnicach 
rolkowych 80 80 74 1

2. Stół konferencyjny 160x80 74 2

3. Szafa 6 OH podział 2x 3 OH z drzwiczkami, zamki patentowe w drzwiach 100 50 213 1

4. Szafa 6 OH podział 2x 3 OH z drzwiczkami, zamki patentowe w drzwiach 80 50 213 1

5. Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i ostateczne ustalenia z wyłonionym dostawcą 1

6. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

7. Krzesło drewniane typu Sido 15

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

POMIESZCZENIE 3/12 Wymiary mebli -5% ; + 5%

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.
Szafka pod umywalkę - zakres wizja lokalna i  ostateczne ustalenia z wyłonionym 
dostawcą 2

2.
Stół 140x60 konstrukcja metalowa kształtownik stalowy 40x40 malowany proszkowo 
czarny, regulacja poziomu 74 3

3. Szafa 6 OH podział 2x 3 OH z drzwiczkami, zamki patentowe w drzwiach 100 44 213 2

4.
Szafa 6 OH podział 2x 3 OH z drzwiczkami, zamki patentowe w drzwiach, regulacja 
półek skok przynajmniej 30cm 100 50 213 8

5. Zabudowa wnęki  (szafa z półkami) , plecy z płyty HDF 4 mm 107 30 200 2

6.
Blat z matowej płyty, nogi stalowe, grubość blatu 3 cm z podwieszaną półką  patrz 
załącznik fotografie i rzuty uzgodnienia ostateczne z wyłonionym dostawcą 100 250 2

7.
Blat z matowej płyty, nogi stalowe, grubość blatu 3 cm z podwieszaną półką  patrz 
załącznik fotografie i rzuty uzgodnienia ostateczne z wyłonionym dostawcą 60 400 1

8. Biurko płycinowe z blendą przednią 200 60 74 1

9. Szafa Ŝaluzjowa zamykana na klucz na kółkach 100 44 178 1

10.
Krzesło obrotowe z mechaniczną regulacją wysokości, oparcie i siedzisko sklejka 
lakierowana ew. wzór patrz zamieszczona niŜej  fotografia 30

11. Tablica zielona typu tryptyk (kredowa-magnetyczna) 240x90 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/11 Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1.

Regał metalowy - półki ( 6 szt) wykonane z blachy stalowej podwójnie doginanej  o 
grubości 1mm ( format półki 940 mm x 600mm). Słupy nośne ( l-  2980mm) wykonane z 
kątownika 40x 40x 2mm perforowanego co 50mm i wyposaŜone w stopkę z 
tworzywa.Regały wyposaŜone są dodatkowo w katowniki wzmacniające montowane pod 
najniŜszą i najwyŜszą półkę usztywniające całą konstrukcję regału.Półki i słupy nośne 
malowanie  proszkowe ( kolor szary). 16

2.
Stół 180x60 blat płyta wiórowa melaminowana  obrzeŜe 2mm  PCV konstrukcja metalowa 
kształtownik stalowy 40x40 malowany proszkowo czarny, regulacja poziomu 74 1

3. Krzesło drewniane typu Sido 2

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

KATEDRA TAKSONOMII RO ŚLIN I FITOGEOGRAFII                                                                                                                                                
Kolor płyt meblowych buk - ostateczny decor ustalony z wzornika wyłonionego dostawcy. Wybarwienie płyt w kolorze buk dotyczy całego zamawianego 
asortymentu Katedry łacznie z wybarwieniem elementów drewnianych siedzisk. Uchwyty meblowe dwupunktowe metalowe - srebro metalik mat. Kolory 

tapicerek meblowych będą uzgodnione z wyłonionym dostawcą.

POMIESZCZENIE 3/21 Wymiary mebli -5% ; + 5%



Pomieszczenie 3/11 pozycja 10 propozyja

lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Krzesło drewniane - wymiary orientacyjne  - patrz załącznik fotografie  i rzuty 41 42 83 130

2. Biurko płycinowe z blendą przednią 140 80 74 5

3.

Stolik 3 osobowy  - patrz załącznik fotografie  i rzuty (blat płyta wiórowa 
melaminowana gr 3 cm, nogi stalowe okrągłe fi 55 mm z regulatorami wysokości - 
malowane proszkowo, czarne, mat) 180 40 74 30

4.

Stolik 2 osobowy - patrz załącznik fotografie  i rzuty (blat płyta wiórowa melaminowana 
gr 3 cm, nogi stalowe okrągłe fi 55 mm z regulatorami wysokości - malowane proszkowo, 
czarne, mat) 120 40 74 15

5.

Siedzisko audytoryjne z ruchomym blatem  (szczegółowy opis w załączniku wymogi 
konstrukcyjne +  patrz załącznik fotografie  i rzuty). 6 sztuk jako siedziska 
pierwszego rzędu z blendą, lakierowanie  części metalowych  proszkowe kolor szary 
RAL 94

6. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 5

7.

Stół - konstrukcja kształtownik stalowy 40x40, malowanie proszkowe, regulacja poziomu, 
blat - płyta wiórowa melaminowana gr. min. 25 mm, brzeg okleinowany taśmą PCV 2 
mm. 135 70 74 23

Łączna wartość 
netto

SALE WYKŁADOWE Wymiary mebli -5% ; + 5%

ZAKRES KIEROWNIKA OBIEKTU                                                                                                                                                                         
Kolorystyka płyt i tkanin obiciowych do ustalenia z wyłonionym dostawcą



…………………

(podpis oferenta)

lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Tapczan jednoosobowy 1

2. Szafa ubraniowa (1/2 półki, 1/2 drąŜek na odzieŜ) 80 42 189 1

3. Biurko płycinowe z blendą 80 60 74 1

4. Fotel tapicerowany 1

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

POKOJE GOŚCINNE - MEBLE TYPU HOTELOWEGO Wymiary mebli -5% ; + 5%

ZAKRES KIEROWNIKA OBIEKTU                                                                                                                                                                         
Kolorystyka płyt i tkanin obiciowych do ustalenia z wyłonionym dostawcą



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Siedzisko 3 osobowe typu UWU 20L3 MetEco 10

2. Siedzisko 2 osobowe typu UWU 20L2 MetEco 10

3.
Odbojnica na ścianę - płyta wiórowa melaminowana grubości 18 mm. ObrzeŜe PCV 2 
mm, kolor płyty i obrzeŜa  beŜ 300 1700 22

4.
Odbojnica na ścianę - płyta wiórowa melaminowana grubości 18 mm. ObrzeŜe PCV 2 
mm, kolor  płyty i obrzeŜa  beŜ 300 1100 22

5.
Odbojnica na ścianę - płyta wiórowa melaminowana grubości 18 mm. ObrzeŜe PCV 2 
mm, kolor płyty i obrzeŜa   szary 300 1700 10

6.
Odbojnica na ścianę - płyta wiórowa melaminowana grubości 18 mm. ObrzeŜe PCV 2 
mm, kolor płyty i obrzeŜa  szary 300 1100 10

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

ZAKRES KIEROWNIKA OBIEKTU                                                                                                                                                                         
Kolorystyka płyt i tkanin obiciowych do ustalenia z wyłonionym dostawcą

KORYTARZE Wymiary mebli -5% ; + 5%



lp. nazwa szerokość głębokość wysokość długość ilość
typ mebla 
producent

cena jednostk. 
netto

1. Biurko płycinowe 120 60 74 1

2. Krzesło obrotowe typu Webstar GTP 1

3. Gablota na klucze otwarta  z haczykami na klucze ( 180 szt.) 120 20 80 1

4.
Regał 5 OH ( podział 2/3 góra otwarta - półki, 1/3 dół  zamknięta -drzwiczki ) .W części 
górnej kaŜda półka z pionowymi przegrodami .Ilość przegród  w rzędzie- 7. 80 42 186 1

5. Regał 5 OH ( podział  2/3 góra otwarta - półki, 1/3 dół  zamknięta -drzwiczki ) 80 42 186 1

6.
Szafa ubraniowa + nadstawka ( szafa  trwały podział 1/2x1/2 , osobne zamknięcie w 
kaŜdych drzwiach, w kaŜdej części półka i drąŜek na odzieŜ) 80+80 42+42 186+37 2

Łączna wartość 
netto

…………………

(podpis oferenta)

ZAKRES  KIEROWNIKA  OBIEKTU                                                                                                                                                                         
Kolorystyka płyt i tkanin obiciowych do ustalenia z wyłonionym dostawcą

PORTIERNIA Wymiary mebli -5% ; + 5%


