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 Wykaz sprzętu i elementów wyposażenia nowych pomieszczeń dla Zespołów Ratownictwa Medycznego - Podstacja Bronowice
L.p Nazwa sprzętu Ilość 

sztuk
cena netto za szt Wartość 

netto
Wartość 
brutto

1 Tapczaniki jednoosobowe
o powierzchni spania 200x90 , dwa boki, tapicerowany tkaniną o podwyższonych 
parametrach ścieralności, skrzynia na pościel , rama drewniana , podnośniki ze sprężyną , 
boki wykonane z płyty i tapicerowane materiałem z możliwością montowania w układzie 
lewy -prawy. Spanie wykonane na piance T25 i gr. 12 cm. Materiał obiciowy szenil lub 
podobny

9

2 Szafki BHP - dwudrzwiowa szafa ubraniowa typu SU 42. Każda komora szafy podzielona na 
dwa przedziały . Wieniec dolny z blachy 1,05 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z 
blachy 0,9 mm. Zamek na klucz ryglujący drzwi w trzech punktach. kolor 9006, popielaty

21

3 Krzesła z metalowymi nogami , typu RIO, stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo 
dużej wytrzymałości malowany proszkowo na kolor metalik. Siedzisko i oparcie wykonane 
ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego , pokryte pianka ciętą oraz tapicerską 
zmywalną. Maskownica siedziska w kolorze czarnym. Wymiary 540x560x840 mm. 
Tapicerowane eko skórą.

18

4 Wieszaki ścienne - wymiary 800x150x18,  4 podwójne wieszaki , z pólka na górze. 
Wykonane z wysokiej jakościpłyty dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1, 
która jest odporna na ścieranie i zarysowanie , na wysokie temperatury, na odbarwienia

5

5 Szafka stojąca kuchenna 80"( z blatem roboczym)- szafka zamknięta z blatem kuchennym 
typu JUAN 4821A GR- ASFALT o gr. 28 mm. ścianka tylna wykonana z płyty HDF gr. 3mm. 
Korpus , drzwi i półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności 
E1,Krawędzie korpusu oklejone doklejka PCV gr 2mm, wieniec dolny oklejony PCV gr 
2mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. W środku półka z możliwością regulacji 
wysokości Korpus łączony na złącza mimośrodowe. Szafka zamknięta zamkiem 
patentowym. Uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe w kolorze srebrny metalik.
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6 Szafka wisząca kuchenna 80"Szafka zamknięta wisząca, wyposażona w tylna specjalną 
listwę. ścianka tylna wykonana z płyty HDF gr. 3mm. Korpus, drzwi i półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1, Krawędzie korpusu oklejone 
doklejką PCV gr 2mm, wieniec dolny oklejony PCV gr 2mm, obrzeże ABS dobrane pod 
kolor płyty. W środku  polka z możliwością regulacji wys. korpus łączony na złącza 
mimośrodowe . szafka zamknięta zamkiem patentowym. Uchwyty meblowe metalowe, 
dwupunktowe w kolorze srebrny metalik.

2

7 Lodówka -  pojemność użytkowa zamrażarki - 10litrów , Pojemność użytkowa chłodziarki - 
około 90 litrów. , klasa energetyczna A+

1

8 Stoliki świetlicowe - na nogach chromowanych z możliwością regulacji. Blat o gr. 25 mm 
wykonany z wysokiej jakości płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 
w kolorze wybranym z palety kolorów typu Egger. Wymiary 1200x600x750

2

9 Stoliki do pomieszczeń - stół na nogach chromowanych z możliwością regulacji. Blat o gr. 
25 mm wykonany z wysokiej jakości płyty dwustronnie melaminowanej w klasie 
higieniczności E1 w kolorze do wyboru  z palety kolorów Egger. Wymiary  600x 600 x750

5

10 Szafy na leki i sprzęt medyczny - Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 0,9 mm. Drzwi 
szafy przeszklone , półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z 
zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach . Dolna pólka zabudowana 
- drzwi wykonane z blachy. Wymiary 1800x800x435. kolor biały RAL 9010 
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                                                                                                                                          Razem      netto ................................................

                                                                                                                                                            brutto ................................................
Składając ofertę jednocześnie zobowiązujemy się do :
- dostarczenia wzoru produktów w formie zdjęcia lub wydruku
- dostawa przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od daty zamówienia
- dostawa przedmiotu zamówienia własnym środkiem transportu
- warunki płatności : przelew 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury i dostawy przedmiotu zamówienia


