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Zamówienie obejmuje dostawę, rozmieszczenie oraz montaż mebli w pomieszczeniach Zamawiającego.  

CKZŁ.271.13.2020 

Załącznik 7c 

ZMIANA 

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

MEBLE GASTRONOMICZNE 

 
Dostawa wraz z montażem - Zadanie nr 10: Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, 

mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ projektu 1 c)  

 

L.P. 

Poz.  

w 

budżecie 

Opis pozycji Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie Nr 10  

1 68 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych, 

doposażenie 

pracowni 

technologii 

gastronomicznej 

1 zestaw 

Skład zestawu:  

1. Szafka wisząca - drzwi skrzydłowe. Wymiary: 1000x400mm, wysokość 600mm. Otwory 

montażowe, stal nierdzewna, spawane, Półka montowana na stałe: 3 sztuki 

2. Szafka wisząca drzwi suwane. Wymiary: 1000x400mm, wysokość 600mm, otwory montażowe, 

stal nierdzewna, spawane, pólka montowana na stałe: 3 sztuki  

3. Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej, drzwi suwane, wymiary: 1000x500mm, wysokość 

2000mm, trzy półki ze stali nierdzewnej. Spawana, półki montowane na stałe: 2 sztuki 

4. Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami skrzydłowymi z półką w środku, rant tylny 

40mm, 1200x600mm, h=850 z regulowanymi nóżkami, odsunięty od ściany o 120mm: 7 sztuk 

5. Stół centralny ze stali nierdzewnej z pół półką montowaną na stałe,1300x700, h=850 mm, 

spawany, stal nierdzewna, regulowane nogi, rant tylny 40mm: 6 sztuk 

6. Stół przyścienny z blokiem - 3 szuflady i półką. Wykonanie ze stali nierdzewnej, rant tylny 40 mm, 

odsunięty od tyłu o 120mm, wymiary: 1000x600 mm, h:850 mm: 2 sztuki 

Okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy 
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Zmiana opisu przedmiotu zamówienia zaznaczona w kolorze czerwonym. 
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