
Nr sprawy: MA.2.2350.8.2016 Poznań, 7.12.2016

Specyfikacja do zadania: wykonanie i dostawa mebli biurowych do pomieszczeń oddziału Malta ul. 
Wiankowa 3, 61-131 Poznań

Gabinet 
komoda 120 cm x 81,5 cm x 42 cm - 3 szt., drzwi przesuwne, korpus płyta dąb windsor D 9118 SE
front- płyta biała Alaska U 8691 SM połysk
biurko z osłoną - 1 szt. 180 cm x 80 cm noga metalowa PS biała
blat- płyta dąb windsor korpus D 9118 SE
kontenerek- płyta dąb windsor korpus 9118 SeE, front biała połysk 60 cm x 45 cm x 50 cm -3 
szuflady, górna zamek

Pokój nr 1
Komoda 120 cm x 115 cm gł. 38 cm. - 2 szt. korpus grafit U 3114 PE, fronty białe Alaska U 3114 PE
biurko z osłoną - 1 szt. 160 cm x 80 cm, noga biała PS
kontenerek - 1 szt., 60 cm x 45 cm x 50 cm grafit U 3114 PE, blat grafit U 3114 PE

Pokój nr 2
Biurko z osłoną - 2 szt. 160 cm x 80 cm blat grafit U3114 PE, noga PS biała
Biurko bez osłony 2 szt. 160 cm x 80 cm blat grafit U3114 PE, noga PS biała
kontenerek- 4 szt. 60 cm x 45 cm x 50 cm grafit U 3114 PE
komoda 180 cm x 81,5 cm x 42 cm korpus płyta grafit U3114 PE, front płyta biała Alaska 8681 SM
kontenerek pod drukarkę 60 cm x 60 cm x 60 cm kolor grafit U 3114 PE
wymiana frontów na szafkach, regałach 6 szt. 3 x 80 cm x 225 cm

Sekretariat 
szafa w zabudowie 181 cm x 260 cm x 60 cm drzwi przesuwne zamykane na zamek, korpus biała 
płyta U 3114 PE, front dąb windsor D 9118 SE 

Lada recepcyjna
120 cm x 780 cm x 1080 cm korpus biała płyta U 3114 PE
front, blat dąb windsor D 9118 SE
kontenerek 45 cm x 60 cm x 50 cm kolor dąb windsor 9118 SE

Pomieszczenie gospodarcze
szafki górne 150 cm x 72 cm x 38 cm (wymiar ociekacza na naczynia montowany w szafce)
szafki dolne 150 cm x 90 cm x 60 cm, korpus -biała płyta 8681 SM, front -biała płyta 8681 SM, blat 
antracyt U 1290 MP

Usługa z transpportem i montażem wykonana do 30.12.2016 r. 
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