Załącznik nr 2
SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ KRAJEŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
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Specyfikacja
SALA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
Ekran projekcyjny:
- wymiary min. 240 cm x 180 cm
- format 16:9
- zawieszany na suficie lub ścianie
- możliwość zwijania
Wzmacniacz miksujący o mocy 120W/100V, wyposażony w
wejścia: 3xMIC, 2xMIC/AUX. Wejście MIC1 posiada priorytet
ponad pozostałymi wejściami. Dla każdego wejścia występuje
indywidualna regulacja głośności. Wzmacniacz posiada regulację
barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów.
Wzmacniacz wyposażono w wejścia: 70V, 100V, oraz 4Ω, jak
również w zabezpieczenie zwarciowe i temperaturowe.
Odtwarzacz płyt CD z podwójnym źródłem dźwięku, w tym jeden
tuner radiowy FM oraz jeden wieloformatowy odtwarzacz audio:
CD-drive, gniazdo USB i kart SD czytelników gier, zawierający 3
wyjścia audio.
Biurko narożne o wymiarach min. 1600x1000x760mm o
konstrukcji płytowej. Blat wykonany z płyty melaminowanej o
grubości 28mm, nogi i blenda z płyty melaminownej o grubości
18mm. Przelot kablowy okrągły o śr. 60 mm. Biurko wyposażone
w regulatory poziomujące w zakresie do 20 mm. Blat: kolor buk
Krzesło biurowe obrotowe. Krzesło na czarnym tworzywowym
pięcioramiennym stelażu, wyposażone w regulowane podłokietniki,
regulację wysokości siedziska, regulację synchronicznego
odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości, szerokość siedziska min. 45cm. Siedzisko i oparcie
wykonane w jednej tkaninie
Krzesło konferencyjne o wymiarach 545x425x820mm. Siedzisko i
oparcie tapicerowane. Tył oparcia: maskownica tworzywowa.
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor jasnoszary lub
czarny. Możliwość sztaplowania do 10 szt.
Stół konferencyjny o wymiarach 1390x695x725mm ze stelażem
składanym. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości
28mm, stelaż metalowy składany.
Szafa aktowa o wymiarach min. 800x390x1833mm, wykonana z
płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości
28mm, wieniec dolny, korpus i drzwi o grubości 18mm, półki o
grubości 18mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające
przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty
HDF 3mm, szafa zamykana na zamek patentowy, szafa osadzona
na 27mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od
wewnątrz. Wieńce i front: kolor buk
Regał aktowy o wymiarach min. 800x390x1833 mm, wykonany z
płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28
mm, wieniec dolny, korpus o grubości 18 mm, półki o grubości
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18mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające
przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty
HDF 3mm, regał osadzony na 27mm stopkach umożliwiających
regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce: kolor buk
Apteczka wykonana z blachy stalowej pokryta lakierem
proszkowym, wyposażona w uszczelkę przeciwpyłową w
drzwiczkach, zamek oraz dwa klucze i otwory do mocowania na
ścianę
ARCHIWUM
Regał aktowy o wymiarach min. 800x390x1833mm, wykonany z
płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości
28mm, wieniec dolny, korpus o grubości 18mm, półki o grubości
18mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające
przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty
HDF 3mm, regał osadzony na 27mm stopkach umożliwiających
regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce: kolor buk
POMIESZCZENIE SOCJALNE
Stół prostokątny o wymiarach min. 1600x800x740 mm, blat
wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, nogi skośne
metalowe o przekroju 60x30 mm malowane proszkowo. Blat: kolor
do ustalenia
Krzesło do pomieszczenia socjalnego o wymiarach 545x425x820
mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tył oparcia: maskownica
tworzywowa. Stelaż metalowy malowany.
Zabudowa kuchenna narożna. Układ szafek dolnych o łącznej
długości minimum 320cm. Kolorystyka: do ustalenia
BIURO NR 4
Biurko proste o wymiarach min. 1370x700x760mm o konstrukcji
płytowej. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm,
nogi i blenda z płyty melaminownej o grubości 18mm. Dwa
przeloty kablowe okrągłe o śr. 60mm. Biurko wyposażone w
regulatory poziomujące w zakresie do 20 mm. Blat: kolor buk
Krzesło biurowe obrotowe. Krzesło na czarnym tworzywowym
pięcioramiennym stelażu, wyposażone w regulowane podłokietniki,
regulację wysokości siedziska, regulację synchronicznego
odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości, szerokość siedziska min. 45cm
Szafa aktowa o wymiarach min. 800x390x1833 mm, wykonana z
płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28
mm, wieniec dolny, korpus i drzwi o grubości 18 mm, półki o
grubości 18 mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające
przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty
HDF 3 mm, szafa zamykana na zamek patentowy, szafa osadzona
na 27 mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od
wewnątrz. Wieńce i front: kolor buk
Regał aktowy o wymiarach min. 800x390x1833mm, wykonany z
płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości
28mm, wieniec dolny, korpus o grubości 18mm, półki o grubości
18mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające
przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty
HDF 3mm, regał osadzony na 27mm stopkach umożliwiających
regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce: kolor buk
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BIURO NR 5
Biurko proste o wymiarach min. 1370x700x760 mm o konstrukcji
płytowej. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28
mm, nogi i blenda z płyty melaminownej o grubości 18 mm. Dwa
przeloty kablowe okrągłe o śr. 60 mm. Biurko wyposażone w
regulatory poziomujące w zakresie do 20 mm. Blat: kolor buk
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Szafa aktowa o wymiarach min. 800x390x1833 mm, wykonana z
płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28
mm, wieniec dolny, korpus i drzwi o grubości 18mm, półki o
grubości 18 mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające
przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty
HDF 3 mm, szafa zamykana na zamek patentowy, szafa osadzona
na 27 mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od
wewnątrz. Wieńce i front: kolor buk
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Krzesło biurowe obrotowe. Krzesło na czarnym tworzywowym
pięcioramiennym stelażu, wyposażone w regulowane podłokietniki,
regulację wysokości siedziska, regulację synchronicznego
odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości, szerokość siedziska min. 45cm
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Ważne!!!:
 zamówienie obejmuje dostarczenie mebli oraz ich montaż w budynku Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Strzeleckiej 5, 89-410 Więcbork.


zabudowa kuchenna w pomieszczeniu socjalnym ma zostać wykonana pod wymiar pomieszczenia
z uwzględnieniem miejsca na zlewozmywak oraz zmywarkę. Nierozłączną częścią zabudowy
kuchennej jest zabudowa górna o długości minimum 150 cm współgrająca z zabudową dolną.
Podane wymiary zabudowy kuchennej, są wymiarami orientacyjnymi w celu właściwej realizacji
zamówienia należy dokonać pomiaru końcowego na miejscu. Całość łącznie z okuciami ma być
wykonana z materiałów gwarantujących długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.



kolor mebli buk dopasowany odcieniem do istniejących mebli.



Wymagania gwarancyjne: krzesła biurowe obrotowe oraz krzesła konferencyjne – muszą posiadać
okres co najmniej 5 letniej gwarancji. Gwarancja na meble oraz sprzęt audio-wideo, zgodnie z
gwarancją producenta.



sprzęt w postaci ekranu projekcyjnego, wzmacniacza miksującego oraz odtwarzacza płyt CD
dostarczony w zamówieniu musi być kompatybilny z istniejąca już w budynku zabudową audio
video. Na wykonawcy ciąży obowiązek uruchomienia sprzętu.

W celu dokonania właściwej wyceny zamówienia zamawiający udostępnia budynek ośrodka edukacji
przyrodniczej do pomiarów oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w dniu 22.04.2020 r. w
godzinach 10:00 - 12:00.
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