
art. nr Nazwa artykułu - przedmiar
nazwa artykułu wraz z opisem - oferta 

Wykonawcy
j.m. 

ilość 

sztuk

Cena jedn. 

netto
Wart.netto

VAT % 

stawka

VAT wartość 

w zł

Wartość 

brutto

A.1

Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu 

z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami 

ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, 

hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 

354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga 

typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 

30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w 

systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek 

popielaty. 

szt 2

A.2

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 

szt 2

A.3 

Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, 

szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami 

cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, 

minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie 

haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski. 

szt 1

Formularz cenowy wyposażenia warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie.

                                                  Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy wyposażenia dla warsztatów szkolnych

A. Warsztat ślusarski - tokarki

Kantorek nauczyciela



AK.1

Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z 

szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka

    - 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm

    - 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm

    - 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm

    - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm

    - 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm

    - konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm

    - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

    - standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

    - blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm

    - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

    - dna szuflad wyłożone matą tłumiącą

    - centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master 

Key

    - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości

    - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze 

popielatym

szt 1

AK.2

Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych 

centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 

1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka 

popielaty, szuflady niebieski. 

szt 1

AK. 3

Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami 

wentylacyjnymi. Drzwi prawe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o 

owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, 

szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie. 

szt 1

AK. 4

fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia 

(mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 

108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary. 
szt 1

B. Warsztat ślusarski - obróbka ręczna



B.1

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 

szt 2

B.2

Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, 

szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami 

cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, 

minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie 

haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski. 

szt 1

B.3 

Stół ślusarski o wymiarach dł.-2100mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu 

z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą.z dwoma imadłami 

ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, 

hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 150mm, długość całkowita z rączką 

425mm, imadło mocowane na stałe Stół z trzema szafkami, dwie typu S13 oraz 

jedna typu S12 umiejscowiona pośrodku. Szuflady osadzone na prowadnicach 

rolkowych o dużej obciazalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie 

szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i 

szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty. 

szt 2

B.4

Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu 

z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami 

ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, 

hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 

354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga 

typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 

30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w 

systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek 

popielaty. 

szt 1

Kantorek nauczyciela



BK.1

Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z 

szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka

    - 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm

    - 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm

    - 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm

    - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm

    - 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm

    - konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm

    - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

    - standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

    - blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm

    - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

    - dna szuflad wyłożone matą tłumiącą

    - centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master 

Key

    - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości

    - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze 

popielatym

szt 1

BK.2

Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych 

centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 

1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka 

popielaty, szuflady niebieski. 

szt 1

BK.3

Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami 

wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o 

owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, 

szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie. 
szt 1

BK.4

fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia 

(mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 

108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary. 
szt 1

C. Warsztat ślusarski - obróbka ręczna



C.1

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 

szt 2

C.2

Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, 

szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami 

cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, 

minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie 

haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski. 

szt 1

C.3

Stół ślusarski z litego drewna twardego (buk lub dąb) o wymiarach dł.-2100mm, szer.-

740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu min. 45mm okuty blachą. Wyposażony w dwa 

imadła ślusarskie ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji 

żeliwnej, hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 150mm, długość całkowita z 

rączką 425mm, imadło mocowane na stałe. Stół z trzema szafkami, dwie typu S13 

oraz jedna typu S12 umiejscowiona pośrodku. Szuflady osadzone na prowadnicach 

rolkowych o dużej obciążalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie 

szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i 

szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty. 

szt 1

C.4

Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu 

z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami 

ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, 

hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 

354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga 

typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 

30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w 

systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek 

popielaty. 

szt 2

Kantorek nauczyciela



CK.1

Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z 

szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka

    - 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm

    - 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm

    - 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm

    - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm

    - 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm

    - konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości 1,25mm

    - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

    - standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

    - blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości 20 mm

    - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

    - dna szuflad wyłożone matą tłumiącą

    - centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master 

Key

    - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości

    - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze 

popielatym

szt 1

CK.2

Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych 

centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 

1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka 

popielaty, szuflady niebieski. 

szt 1

CK.3

Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami 

wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o 

owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykamiWymiary: wys.-1800mm, szer.420mm, 

gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie.
szt 1

CK.4

fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia 

(mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 

108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary. 
szt 1

D.1

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 

szt 2

D. Warsztat spawalniczy



D.2

Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, 

szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami 

cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, 

minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie 

haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski. 

szt 1

D.3

Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu 

z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami 

ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, 

hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 

354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga 

typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 

30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w 

systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek 

popielaty. 

szt 2

D.4

Stanowisko spawalnicze - stół spawalniczy z wbudowanym filtrem patronowym (dwa 

wkłady), łapacz iskier. Manualnie sterowany zbiornik sprężonego powietrza służący 

do czyszczenia wkładów patronowych. Stół wyposażony w dwa odciągi: ruszt na 

powierzchni stołu z przepustnicą oraz samonośne ramię odciągowe o zasięgu max 

2m i średnicy 160mm i wlotem ssawki 315mm z fotoczujnikiem umożliwiający 

automatyczny tryb pracy wentylatora, oświetlenie halogenowe umieszczone w 

ssawce. Stanowisko wyposażone w stolik obrotowy. Ramiak stołu wykonany z 

grubościennych profili kwadratowych zapewniający stabilną konstrukcję. 

szt 2

Kantorek nauczyciela



DK.1

Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z 

szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka

    - 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm

    - 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm

    - 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm

    - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm

    - 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm

    - konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm

    - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

    - standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

    - blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm

    - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

    - dna szuflad wyłożone matą tłumiącą

    - centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master 

Key

    - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości

    - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze 

popielatym

szt 1

DK.2

Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych 

centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 

1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka 

popielaty, szuflady niebieski. 

szt 1

DK.3

Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami 

wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o 

owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, 

szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie. 

szt 1

DK.4

fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia 

(mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 

108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary.
szt 1

E.1

Regał magazynowy typu SL. Konstrukcja zaczepowa z blachy ocynkowanej z półką 

metalową (SLM). Każda półka wzmocniona specjalną poprzeczką. Wys.-2000mm, 

szer.-1150mm, gł.-400mm. Wyposażony w sześć półek z możliwością regulacji ich 

osadzenia. Półki metalowe, nośność półek min. 100 kg. 

szt 4

E. Magazyn narzędzi



E.2

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 

szt 2

F.1

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 

szt 2

F.2

Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, 

szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami 

cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, 

minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie 

haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski. 

szt 1

F.3

Stół stolarski dwustanowiskowy. Płyta robocza (blat) o grubości 65 mm z drewna 

bukowego. Zaciski typu francuskiego umieszczone po przeciwnych stronach stołu 

(po przekątnej). Otwory do imaków umieszczone na powierzchni wierzchniej płyty - 

po obydwu stronach. Stelaż nośny wykonany z profili stalowych o przekroju 

kwadratowym minimum 60*60*2 mm. Wymiary płyty roboczej - 1500*650*65 mm. 

Wymiary zewnętrzne - 1850*650*850 mm. 

szt 2

F.4

Strugnica stolarska. Płyta robocza wykonana z drewna bukowego. Powierzchnia 

płyty woskowana i polerowana. Konstrukcja nośna wykonana z drewna bukowego. 

Przedni zacisk strugnicy typu francuskiego, tylny zacisk typu niemieckiego. Strugnica 

wyposażona w jedną szufladę na narzędzia i minimum dwa stalowe imaki. Wymiary 

płyty roboczej - 2150*640*120 mm, Wymiary  zewnętrzne strugnicy - 2370*850*900 

mm

szt 1

F. Warsztat stolarski - obróbka mechaniczna

Kantorek nauczyciela



FK.1

Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z 

szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka

    - 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm

    - 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm

    - 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm

    - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm

    - 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm

    - konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm

    - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

    - standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

    - blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm

    - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

    - dna szuflad wyłożone matą tłumiącą

    - centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master 

Key

    - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości

    - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze 

popielatym

szt 1

FK.2

Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych 

centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 

1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka 

popielaty, szuflady niebieski. 

szt 1

FK.3

Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami 

wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o 

owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, 

szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie. 

szt 1

FK.4

fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia 

(mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 

108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary. 
szt 1

G. Warsztat stolarski - obróbka ręczna



G.1

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 

szt 2

G.2

Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, 

szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami 

cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, 

minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie 

haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski. 

szt 1

G.3

Stół stolarski dwustanowiskowy wykonany z litego drewna bukowego, krawędzie 

stołu zaokrąglone. Powierzchnia stołu pokryta woskiem lub ekologicznym olejem. 

Wyposażony w szufladę do przechowywania narzędzi. Docisk przedni wyposażożony 

w dwa cylindryczne pręty gwarantujące precyzyjną pracę trapezowej śrubie z 

trapezowymi gwintami. Dwa dociski (docisk niemiecki i docisk francuski), dwa haki 

krótkie, dwa haki długie, szuflada.

Wymiary całkowite  2100 x 700 mm

Pow. Robocza bez zacisków  1910 x 615 mm

Dł. przedniego / tylnego zacisku  520 / 460 mm

Sz. przedniego / tylnego zacisku  70 / 135 mm

Rozstaw przed. / tylnego zacisku  170 / 190 mm

Wielkość klinów  50 x 110 mm

Wysokość robocza  870 mm

Grubość płyty  50 mm

szt 1

G.4

Stół stolarski dwustanowiskowy. Płyta robocza (blat) o grubości 65 mm z drewna 

bukowego. Zaciski typu francuskiego umieszczone po przeciwnych stronach stołu 

(po przekątnej). Otwory do imaków umieszczone na powierzchni wierzchniej płyty - 

po obydwu stronach. Stelaż nośny wykonany z profili stalowych o przekroju 

kwadratowym minimum 60*60*2 mm. Wymiary płyty roboczej - 1500*650*65 mm. 

Wymiary zewnętrzne - 1850*650*850 mm. 

szt 1

G.5

Strugnica stolarska. Płyta robocza wykonana z drewna bukowego. Powierzchnia 

płyty woskowana i polerowana. Konstrukcja nośna wykonana z drewna bukowego. 

Przedni zacisk strugnicy typu francuskiego, tylny zacisk typu niemieckiego. Strugnica 

wyposażona w jedną szufladę na narzędzia i minimum dwa stalowe imaki. Wymiary 

płyty roboczej - 2150*640*120 mm, Wymiary  zewnętrzne strugnicy - 2370*850*900 

mm

szt 1

Kantorek nauczyciela



GK.1

Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z 

szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka

    - 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm

    - 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm

    - 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm

    - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm

    - 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm

    - konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm

    - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

    - standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

    - blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm

    - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

    - dna szuflad wyłożone matą tłumiącą

    - centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master 

Key

    - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości

    - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze 

popielatym

szt 1

GK.2

Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych 

centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 

1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka 

popielaty, szuflady niebieski. 

szt 1

GK.3

Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami 

wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o 

owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, 

szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie. 

szt 1

GK.4

fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia 

(mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 

108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary. 
szt 1

H.1

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 

szt 2

H. Warsztat stolarski - obróbka ręczna



H.2

Szafka narzędziowa metalowa malowana proszkowo wisząca wys.-630mm, 

szer.1200mm, gł. w granicach 230 - 280mm. Drzwi zamykane zamkami 

cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki ocynkowane haczyki do wieszania narzędzi, 

minimum 4 półki, tył szafki i tyły drzwiczek z perforacją umożliwiającą zawieszanie 

haczyków. Kolor szafki ciemnoniebieski. 

szt 2

H.3

Stół stolarski dwustanowiskowy. Płyta robocza (blat) o grubości 65 mm z drewna 

bukowego. Zaciski typu francuskiego umieszczone po przeciwnych stronach stołu 

(po przekątnej). Otwory do imaków umieszczone na powierzchni wierzchniej płyty - 

po obydwu stronach. Stelaż nośny wykonany z profili stalowych o przekroju 

kwadratowym minimum 60*60*2 mm. Wymiary płyty roboczej - 1500*650*65 mm. 

Wymiary zewnętrzne - 1850*650*850 mm. 

szt 1

H.4

Stół ślusarski o wymiarach dł.-2100mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu 

z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą.z dwoma imadłami 

ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, 

hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 150mm, długość całkowita z rączką 

425mm, imadło mocowane na stałe Stół z trzema szafkami, dwie typu S13 oraz 

jedna typu S12 umiejscowiona pośrodku. Szuflady osadzone na prowadnicach 

rolkowych o dużej obciazalności min. 30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie 

szafek zamkiem cylindrycznym w systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i 

szafek: niebieski, front szuflad i szafek popielaty. 

szt 2

Kantorek nauczyciela



HK.1

Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z 

szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka

    - 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm

    - 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm

    - 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm

    - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm

    - 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm

    - konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości 1,25mm

    - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

    - standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

    - blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości 20 mm

    - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

    - dna szuflad wyłożone matą tłumiącą

    - centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master 

Key

    - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości

    - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze 

popielatym

szt 1

HK.2

Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych 

centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 

1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka 

popielaty, szuflady niebieski. 

szt 1

HK.3

Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami 

wentylacyjnymi. Drzwi prawe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o 

owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, 

szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie. 

szt 1

HK.4

fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia 

(mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 

108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary. 
szt 1

I. Warsztat budowlany



I.1

Stół do klejenia tapet z wbudowana miarką.

Przybliżone wymiary:

Wymiary (po rozłożeniu): 300 x 60 x 78 cm

Wymiary (po złożeniu): 100 x 60 x 78 cm

Aluminium (rama) i stal (rury)

Składany na 3 części

szt 1

I.2

Stół ślusarski o wymiarach dł.-1500mm, szer.-740mm, wys.- 900mm. Grubość blatu 

z litego drewna twardego (buk lub dąb) min. 45mm okuty blachą z dwoma imadłami 

ślusarskimi ze stałym prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji żeliwnej, 

hartowane indukcyjnie, szerokość szczęk min. 125mm, długość całkowita z rączką 

354mm, imadło mocowane na stałe. Stół z dwoma szafkami, jedna typu S13, druga 

typu S14. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności min. 

30kg. Całkowity wysuw szuflad. Zamykanie szafek zamkiem cylindrycznym w 

systemie master key. Kolor konstrukcji stołu i szafek: niebieski, front szuflad i szafek 

popielaty. 

szt 2

I.3

Szafa narzędziowa stojąca wys.-1950mm, szer.-1000mm, gł.-535mm. Konstrukcja 

zgrzewana wykonana z blachy stalowej. Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie 

malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami, cztery półki 

przestawne co 35mm o nośności 100kg każda półka. Zamek baskwilowy w systemie 

master. Kolor szafy popielaty, kolor drzwi niebieski. 
szt 1

Kantorek nauczyciela



IK.1

Szafka narzędziowa typu HSW-05 wys.-1030mm, szer.-1200mm, gł.-600mm z 

szufladami: 3xS57, 5xS117, 2xS177 + 1 drzwi + 1 półka

    - 3 szuflady 60 - wewnątrz: 530 x 46 x 460 mm

    - 5 szuflad 120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 mm

    - 2 szuflady 180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 mm

    - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 mm

    - 1 półka (szer. x głęb.): 560 x 540 mm

    - konstrukcja szafki z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25mm

    - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

    - standardowo powierzchnia górna szafki wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną

    - blaty z trzech stron posiadają wystające krawędzie o wysokości od 20 mm

    - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej

    - dna szuflad wyłożone matą tłumiącą

    - centralne zamykanie szuflad i drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master 

Key

    - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości

    - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki

Obudowa szafki w kolorze niebieskim, fronty szuflad drzwi i szafek w kolorze 

popielatym

szt 1

IK.2

Biurko metalowe z dwoma słupkami szuflad o zróżnicowanej wysokości, zamykanych 

centralnym zamkiem cylindrycznym w systemie master key, wys. 850 mm, dł. 

1600mm, szer. 700mm. W każdym słupku 4szt szuflad. Kolorystyka: korpus biurka 

popielaty, szuflady niebieski. 

szt 1

IK.3

Szafka metalowa (ubraniowa) na cokole o wys. 100mm, drzwi metalowe z wlotami 

wentylacyjnymi. Drzwi lewe. Wyposażenie szafki: półka z drążkiem na garderobę o 

owalnym profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Wymiary: wys.-1800mm, 

szer.420mm, gł.-500mm. Kolorystyka: korpus popielaty, drzwi niebieskie. 

szt 1

IK.4

fotel biurowy obrotowy na kółkach z regulacją wysokości i regulacją oparcia 

(mechanizm TILT). Wymiary: szerokość: 59 cm głębokość: 56 cm wysokość: 98 - 

108 cm Materiał: tkanina membranowa / siatka Kolor: czarno - szary. 
szt 1

J. Szatnia



J.1

Szafa skrytkowa wykonana z metalu malowana proszkowo czterokomorowa z ławką 

stałą. Wymiary szafy: szerokość 60cm, głębokość 49cm wysokość 180cm. Ławka 

stała pod wymiar szafki Kolor korpusu szary. Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach 

kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz wytłoczona ramka na etykietę. 

Front szafki (drzwi) koloru zielonego. Wewnątrz każdego schowka drążek z 3 

przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. W standardzie zamek 

cylindryczny z dwoma kluczykami ryglujący w 1 punkcie. Stelaż ławki w kolorze 

antracytowym. Siedziska ławki z wysokiej jakości drewna bukowego pomalowanego 

lakierem bezbarwnym 

szt 12

SUMA


