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LP Nazwa grupa Wymagania j.m.
L.

szt.

Cena 

jednostkowa 

netto (zł)

Wartość 

netto (zł)

Stawka 

podatku 

VAT %

Wartość 

brutto (zł)

Nazwa własna oraz 

producent 

zaoferowanego 

przez Wykonawcę 

produktu

1
Szafa metalowa na 

odczynniki

meble - pomoce 

dydaktyczne

szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki; Wymiary:( od 800 do850)x(380-430)x(2240-2290) szerokość, głębokość, wysokość 

(z wentylacją mechaniczną). Szafa z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w 

odcieniach szarości. Drzwi zamykane minimum trzypunktowo na zamek cylindryczny. Szafa wyposażona w pięć półek ( w tym 

podłoga) o nośności  od 40 do 55 kg każda. Wentylator elektryczny do montażu na otworze kominowym. Instalacja wyciągowa 

wykonana z polistyrenu.

sztuka 1

2 Stół Laboratoryjny
meble - pomoce 

dydaktyczne

stół laboratoryjny  przeznaczony do pracowni fizyczno-chemicznych, z blatem kwasoodopornym oraz ognioodpornym, z  

minimum dwoma szafkami (po dwie półki minimum w szafce) zamykanymi pod blatem na minimum połowie  długości blatu.

wyposażony  w przystawkę prądową. Wym. 118-123cm x 58-63cm x 88-93cm; kolor-odcienie szarości

sztuka 5

3 Dygestorium Mobilne
meble - pomoce 

dydaktyczne

Dygestorium  mobilne składające się z dwóch części: szafki dolnej o wymiarach: szer x głęb x wys  (1220 x 600 x 2110 mm) +/- 

50 mm oraz komory manipulacyjnej górnej o wymiarach: szer x głęb x wys (1220 x 750 x 2350 mm) z wentylacją +/- 50 mm. 

Komora manipulacyjna oszklona  szybami hartowanymi z przodu i z obu boków, wyłożona płytkami ceramicznymi do wysokości 

sufitu. Komora wyposażona w zlew kamionkowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej.

Szafka dolna dwudrzwiowa z zamontowanym syfonem i regulatorem instalacji wyciągowej.

W górnej komorze zamocowana  przesuwna okiennica, Pozwalająca  na ustawienie okiennicy (góra – dół) w dowolnym 

położeniu. Wentylator z płytą montażową -  wyodrębniona część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Instalacja 

wyciągowa wykonana  z tworzywa. Całość nośnika z laminatu w kolorze: popiel / odcienie szarości.

min. 24 miesiące gwaracji producenta, instrukcja w języku polskim.

sztuka 1

Łączna cena 

oferty

Strona 1 z 1


