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ZAWARTOŚC OPRACOWANIA TOM I:

1.
2.
3.
4.

A. DANE OGÓLNE – str. 1-2
B. WYKAZ WYPOSAŻENIA – str.3- 12
C. RYSUNKI TECHNICZNE ARCH.-BUDOWLANE
RZUT PARTERU 1 : 100RZUT I PIĘTRA 1:100
ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.1 1 : 100
DETAL NAPISU – NEON
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Wykaz wyposażenia:
1. Dozownik mydła w płynie, biały z tworzywa sztucznego ABS, zamykany na klucz,
uruchomiany za pomocą przycisku, wys.20,6xszer.11,2x długość 11,4cm, poj.1l- 7szt.;

2. Dozownik do papieru toaletowego biały, część obudowy półprzezroczystej, z tworzywa
sztucznego ABS, zamykany na klucz, dozownik wyposażony w hamulec rozwijania papieru,
wys.36,0xszer.43,7xgł.13,3cm, poj.1l -5szt.;

3. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej matowej z pokrywą, szer.35,5xgłębokość ,15,5cwyskość
44cm, poj. 25l -szt.5;

4. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, wolnostojący, śr.25cm, wys.60cm poj.17 l, -szt.3 ;

5. Szczotka do wc, metalowa z plastikową końcówką, z metalowa rączką, wolnostojąca,
obudowa stożkowa ze stali nierdzewnej, wys.28xśr.13,5cm -szt.5;

6. Podajnik na ręczniki papierowe jednorazowe w składce, biały w części przezroczysty,
wykonany z tworzywa sztucznego ABS, zamykany na klucz, wyciągnięcie jednego listka
powoduje wysunięcie następnego, montowany na ścianie, poj.250 listków, wym.
wys.29,1x33,2xdł.13,5cm -szt.6;
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7. Wieszak szatniowy przyścienny mocowany do ściany, z zawiasem umożliwiającym
poruszanie ramieniem, z profila stalowego 3,5x1,5cm, dł. wieszaka 80cm, malowany
proszkowo czarny mat, na 16 haczyków, szt.12;

8. Krzesła sztaplowane, konstrukcja stalowa z rurek chromowanych 3,0x1,5cm, tapicerka
poliester, kolor szary, nośność 120kg, wys. 83cm x wys. siedziska 46cm x gł. siedziska 43cm
x szer. siedziska 47cm -100szt .;

9. Stoły składane, ze stopkami regulującymi wysokość w zakresie +/-2cm, stelaż malowany
proszkowo w kolorze czarnym, z konstrukcją zawiasów zapobiegającą przypadkowemu
złożeniu, grubość blatu min. 18mm, wym. 180x80cm wys. 76cm, kolor orzech toskania 23szt.;

10. Biurko dla osoby prowadzącej konferencję, blat z płyty wiórowej, melaminowej gr. min.25mm,
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nogi metalowe, malowane proszkowo, wym. 68x160x75cm, kolor orzech toskania -szt.1;

11. Ścianka konferencyjna zestaw modułowy, z 3 kasetami na grafiki, z 4 teleskopowymi
masztami zakończonymi stopami, , torba przeznaczona do transportu, z możliwością
regulacji systemu, konstrukcja aluminiowa, wym. 3x2,1m, -szt.1;

12. Stojaki na ulotki stały wolnostojący, dwustronny, z możliwością dowolnej aranżacji układu
kieszeni z poliwęglanu format A4, materiał stojaka: żelazo, aluminium anodowane w kolorze
czarnym ze srebrną ramą, podstawa 33,1x33,1cm,wysokość 173cmxszer.25cm -szt.3+ 9
kieszeni formatu A4;

13. Stojaki na ulotki obrotowy, wolnostojący, dwustronny z możliwością dowolnej aranżacji
układu kieszeni z poliwęglanu format A4, materiał stojaka: żelazo, aluminium anodowane, w
kolorze czarnym ze srebrną ramą podstawa 33,1x33,1cm,wysokość 173cmxszer.25cm szt.3+ 9 kieszeni formatu A4, szt. 3;

14. Szafa dwudrzwiowa z litego drewna sosnowego, pokryta naturalnym pszczelim woskiem w
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kolorze jasny wosk, w środku dzielona przegrodą, drążek na ubrania i trzy półki, na dole dwie
szuflady na prowadnicach, wym.107x95x195cm, szt. 2;

15. Łóżko z litego drewna sosnowego, pokryta naturalnym pszczelim woskiem w kolorze jasny
wosk, z zagłówkiem, ze stelażem, wysokość boku łóżka, 17cm, wysokość od podłogi do
boku 23cm, wys.96x szr.90xdł. 200cm szt. 6;.+ materac, materac piankowy, twardy, rdzeń
pianka wysokoelastyczna + włókno kokosowe+ pianka poliuretanowa, wym.14x 90x200cm
szt.6;

16. Drewniana konsola z litego drewna sosnowego, pokryta naturalnym pszczelim woskiem w
kolorze jasny wosk, nogi toczone, z jedną szufladą na prowadnicach, wys. 76cm,
szer.120cm, głębokość 60cm, szt.2;

17. Szafka nocna z litego drewna sosnowego, pokryta naturalnym pszczelim woskiem w kolorze
jasny wosk, z nóżkami w kształcie kul, z dwiema szufladami na prowadnicach, 43x50x512cm,
szt. 6;

18. Fotel tapicerowany , nóżki z litego drewna bukowego, tkanina aksamit, kolor turkusowy,
wysokość siedziska 42cm, głębokość siedziska 55cm, wym.76x55x90cm -szt. 4;
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19. Krzesło z oparciem, z litego drewna sosnowego, pokryta naturalnym pszczelim woskiem w
kolorze jasny wosk, wym. szer.46xgł.49xwys.96cm -szt.2;

20. Lampka nocna z tekstylnym kloszem w kolorze białym, podstawa stalowa wykończona niklem
z powłoką akrylową w kolorze starego złota, na żarówkę LED, wys. 55cm, śr. podstawy
15cm, śr. klosza 22cm, -szt. 6;

21. Stolik kawowy z płyty pilśniowej, blat okleina z topoli, bezbarwny lakier akrylowy; nogi z
litego buku malowane lakierem w kolorze czarnym, kształt owalny nieregularny wym.
77x39cm, szt.2;

22. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, wykończenie matowe, otwierany za pomocą przycisku
pedałowego, z wyjmowanym plastikowym wiaderkiem, dostosowany do worków foliowych,
poj. 5 litrów, śr. 18cm wys. 29cm- szt. 4

23. Stół bankietowy, okrągły ze składanym stelażem, blat z polipropylenu z filtrem UV w kolorze
białym, stelaż stalowy malowany proszkowo, max. mbciążenie 170kg, wym. śr. 81,3cm , wys.
110cm -szt.5;

24. Szafy po oby stronach planowanej sceny symetrycznie do zabudowy 70x240x310cm +
2x70cm ścianki z płyty g-k, drzwi z płyty MDF, front okleina orzech toskania, malowane
bezbarwnym lakierem akrylowym , drzwi zamykane na klucz, w środku półki zgodnie z rys. nr
3, dodatkowo jedna szafa z otworami wentylacyjnymi w drzwiczkach;
25. Wózek do sprzątania dwuwiadrowy 2x17l z kółkami z polipropylenu, z mopem sznurkowym
400g, z prasą szczękową do wyciskania mopów, wym. szer. 45cm, gł. 51cm, wys. 51cm,
szt.1 ;
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26. Szafki kuchenne stojące z płyty MDF, front okleina orzech toskania, malowane bezbarwnym
lakierem akrylowym , wys. 85cm dł. mb 13,70m parter; piętro 4,74mb;
27. Blat płyta MDF, wysokowytrzymały laminat melaminowy, laminat, tworzywo polipropylenowe,
laminat (melamina) laminowany, w kolorze białym, gr.2,8cm;
28. Szafki kuchenne wysokie z płyty MDF, front okleina orzech toskania, malowane bezbarwnym
lakierem akrylowym , wym. 60x60x208cm, szt.2 , zamykane na klucz;
29. Lodówka poj. chłodziarki 246l, poj. zamrażarki 98l z tolerancją +/- 10%, z systemem no Frost,
kolor INOX, sterowana elektronicznie, z możliwością zamiany kierunku otwierania drzwi, liczba
agregatów 1, liczba termostatów 2, alarm otwieranych drzwi, wym. 66,4x60x191,7cm;klasa
energetyczna A++; szt.1;
30. Lodówka podblatowa poj. chłodziarki 115, poj. zamrażarki 18l, 245l, z możliwością zamiany
kierunku otwierania drzwi, kolor biały, agregatów 1, liczba termostatów 1, sterowana
mechanicznie, wym. 55x60x85cm; klasa energetyczna A+; szt.1;
31. Zmywarka kapturowa dozownikiem płynu myjącego, nabłyszczającego i pompą spustową, z
funkcją mycia i wyparzania, kosz. 50x50cm, kolor INOX, sterowanie elektromechaniczne, z
dwoma cyklami mycia 90/180 sekund, poj. zbiornika wanny 45l, poj. bojlera 7l, zużycie wody do
płukania 3l na cykl, dwa ramiona myjące górne i dolne, wbudowany dozownik płynu
nabłyszczającego, z termostatem bezpieczeństwa, wym.67,5x67,5x144cm -szt.1;

32. Okap kominowy, ze stali nierdzewnej, sterowany mechanicznie, trzy prędkości, z oświetleniem, z
filtrem przeciwtłuszczowym metalowy, 60x59x106.4cm, wydajność 450m3/h; szt.1;

33. Kuchenka gazowa, płyta ze stali nierdzewnej, ruszt żeliwny, 5 pól grzewczych, moc palników +/10%: 1750W, 1000W, 4000W, 3000W, 1750W, sterowana mechanicznie, zapalarka gazu
elektryczna, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, wym. 75x52cm; szt. 2;
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34. Kuchenka indukcyjna ceramiczna, elektryczna, sterowanie sensorowe, wyświetlacz cyfrowy, z
funkcją timera i sygnałem końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci,
elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń, moc przyłączeniowa 4500W, 4 pola grzewcze o
mocy +/- 10% 2200/3700; 1800/3100; 1400/2200; 1800/3100; sterowana , wym. 59.2cm x 52.2cm,
szt. 1;

35. Czajnik bezprzewodowy ze stali nierdzewnej, płaska grzałka płytkowa, z filtrem, obrotowa
podstawa, o poj. 1,7l, moc grzałki 2200 W, ze wskaźnikiem poziomu wody, podświetlany przycisk
włączenia i wyłączenia, automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, szt.2;

36. Kuchenka mikrofalowa z funkcją rozmrażania, podgrzewania, gotowania i grillowania, sterowanie
elektroniczne, z sygnałem dźwiękowym zakończenia pracy, z zabazpieczeniem przed dziećmi, z
możliowścia utrzymywania temperatury potraw, z trybem eko, kolor srebrny; moc mikrofali 800W,
moc grilla 1100W, poj. 23L, wym. 48,9x27,5x39,2cm; -szt.1;

37. Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej, drzwi skrzydłowe , z trzema półkami, dwie przestawne,
środkowa zamontowana na stałe, wym.80x60x200cm -szt.1;
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38. Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem, samoczyszczący, elektryczny, równomierne pieczenie
na trzech poziomach, z systemem teleskopowym, chłodny front 30°, sterowany elektronicznie, poj.
71l, zabezpieczenie przed dziećmi, kolor srebrno-czarny, wym. 59,4x54,8x59,5, szt.1

39. Regał ze stali nierdzewnej z 5 półkami, wym. 100x50x200cm- szt.4;

40. Stół z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, kolor inox, nogi z
regulacją wysokości, wym. 80x60x85cm, z bateria jednootworową, sztorcową z prysznicem, z
regulowanym wspornikiem sztorcowym, z uchwytem z możliwością skrócenia, wysięg wylewki
min.28cm; - szt.1

41. Kosz na śmieci z tworzywa sztucznego ABS, z pedałem otwierającym pokrywę , przystosowany
do worków foliowych jednorazowych, wym. śr. 36cm, wys. 41cm, poj. 25l szt. 3

42. Warniki do wody ze stali nierdzewnej z termostatem i wskaźnikiem poziomu wody, zakres
regulacji temperatury 30÷110°C, z bezkropelkowym kranikiem, z zabudowaną grzałką, z kontrolką
zasilania, z kontrolką zakamienienia, o poj. 10l -szt.4;

10

43. Podgrzewacze potraw na pastę ze stali nierdzewnej, z pokrywą typu roll-top, otwierana do 180°,
poj. 9l, wym. 66x49x46cm -szt. 3;

44. Kociołek elektryczny na zupę z termostatem zakres regulacji 30-90°, z wyjmowanym pojemnikiem
oraz obrotową pokrywą; wym. śr. 32cm, wys. 36cm; poj. 9l; kolor inox pokrywa, obudowa ze stali
lakierowanej kolor czarny, moc 0,4kW, szt. 2;

45. System zawieszeń do ekspozycji ściennych, szyna o wytrzymałości 25kg/1m+ zestaw linek +
haki do zawieszania, do montowania przy suficie, 13 mb ;

46. Rolety w kasecie z prowadnicami, w białej obudowie, tkanina kolor jednolity szary skład: poliester
połączony z gumą, grubość 330 gr przenikalność światła przez tkaninę 0%: zaciemnienie 100%;
do okna 180x235cm - szt. 6;
47. Zasłony w kolorze turkusowym, 280x200cm-szt. 2
48. Karnisz stalowy, w kolorze chrom, z końcówkami zamykającymi, wspornikami i żabkami, rura śr.
16mm, dł. 280cm -szt.2

49. Zestaw obiadowy na 108os., przeznaczony do mycia w zmywarce, kolor ecru, niedekorowany,
kolor naczyń okrągły + zestaw sztućców dla 108os., ze stali nierdzewnej( bez niklu), wykończenie
połysk, z możliwością mycia w zmywarce
- 108 sztuk - talerz obiadowy - 29 cm
- 108 sztuk - talerz głęboki do zupy - 24 cm
- 108 sztuk - talerz deserowy - 23 cm
- 12 sztuka - salaterka - 23 cm
- 12 sztuka - salaterka - 25 cm
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- 12 sztuka - półmisek owalny - 24cm
- 12 sztuka - półmisek owalny - 36 cm
- 12 sztuka - sosjerka - pojemność 350 ml
- 12 sztuka - waza do zupy – 2.8 litry

-

108 szt. x nóż obiadowy
108 szt. x łyżka obiadowa
108 szt. x widelec obiadowy
108 szt. x łyżeczka do herbaty

50. Filiżanki ze spodkiem w kolorze ecru, z możliwością mycia w zmywarce, poj. 100ml, szt. 108

51. Szklanki na napoje, poj.250ml, szt.108

52. Laptopy szt. 10:z windows 10, Matryca 15,6 cali, Dysk SSD 256g, RAM 16G
+ office 2016 bizness
53. Laptop do sterowania oswietleniem. Parametry: - matryca 17" matowa - procesor i5 8300h lub
mocniejszy - karta grafiki GTX 1050 4GB lub mocniejsza - dysk SSD 240GB + SSHD 1000 GB
(lub sam SSD 480GB lub większy) - pamięć RAM 16GB - system windows szt.1
54. Neon z napisem: „CENTRUM SZKOLEŃ”

Zamieszczone wzory mają wyłącznie charakter przykładowy oraz poglądowy i nie mogą być
traktowane jako ostateczny wybór, nie stanowią również wyboru producenta, ale muszą spełniać
wymagane parametry.
Opracowała mgr inż. arch. Joanna Walaszczyk
architektura – upr. nr MA/058/07
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