
 
 
PRZEDMIAR  
 
Uwaga- Przedmiar stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej 
  

lp  Opis  jm  ilość  

 

1.  Ławka drewniana bez oparcia o wymiarach 40x200x40 cm szt.  2 

2.  Szafa –zabudowa na wymiar, czterosegmentowa, wyposażona 
w wysuwany blat biurkowy; segmenty o szer. 100 cm, segment 
z blatem biurkowym 105cm, gł. szafy 60cm, wys. 240 cm, 
każdy z segmentów zamykany 

szt.  1 

3.  Zabudowa szatniowa – 20 szafek szatniowych zamykanych na 
klucz – wym. 42,5x32x50cm, 1 szafka zamykana przeznaczona 
dla grupy zwiedzających – wym. 120x93,5x50cm, segment 
wieszaków na odzież wierzchnią z 40 wieszakami na dwóch 
różnych wysokościach, 2 skrzynie z podnoszonym wiekiem na 
obuwie ochronne wym. 44x120x50cm 

szt.  1 

4.  Stojak informacyjny A4 z aluminiową ramką do samodzielnego 
ustawienia pod wybranym kątem na stelażu umożliwiającym 
regulowanie wysokości, stelaż aluminiowy 

szt.  5 

5.  Stojak z pleksi o wymiarach 60x30 mm, gr. pleksi 1,8mm szt.  25 

6.  Stojak z pleksi format A7 , gr. pleksi 1,8mm szt.  20 

7.  Stojak wykonanych z pleksi format A6, gr. pleksi 1,8mm szt.  8 

8.  Postument z płyt meblowej w kolorze białym lub w kolorze 
naturalnej sosny o wymiarach 50x160x40 cm -szt.1, 40x40x40 
cm – szt.1,  60x210x40 cm – szt.1, 50x80x40 cm -szt.1, 
60x160x40 cm – szt. 1, 60x40x70 cm z dwoma otworami o śr. 7 
cm w blacie postumentu -szt. 1, 70x250x10 cm z konstrukcją ze 
stalowych prętów śr. 10mm podtrzymujących eksponat- szt.1 

szt.  7 

9. Wydruk plansz informacyjnych na płycie pcv gr. 5 mm, wym. 
120x180 cm 

szt.  11 

10.  Wykonanie oprawy plansz informacyjnych w ramy 
wolnostojące, profil aluminium, z wbudowanym oświetleniem, 
z możliwością łączenia ram i budowania ścianek 100x180cm 
wykonane z profili aluminiowych w kolorze srebrnym mat, 
wypełnienie białą płytą pcv,  z linką stalową oraz hakiem o 
udźwigu do 10 kg  grubość pcv 5mm 

szt.  2 

11. Ścianka z zawiesiami – wym. 100x180cm wykonane z profili 
aluminiowych w kolorze srebrnym mat, wypełnienie białą płytą 
pcv gr. 4 mm,  z linką stalową oraz hakiem o udźwigu do  
10 kg   

szt. 2 

12.  Ściana ekspozycyjna z systemem linkowym - wym. 240x290 z 
płyty MDF, system linkowy z 9 hakami do mocowania obrazów 
w ramach o udźwigu do 10 kg,  

szt. 1 

13.  Manekin krawiecki szt. 1 



 
 

14. Stolik prezentacyjny na kółkach, konstrukcja stalowa, 
regulowana wysokość, blat w kolor sosna, wymiar blatu 
600x400mm 

szt. 2 

15. Wycieraczka antypoślizgowa na gumie wymiar 180x120 szt. 1 

16. Wycieraczka antypoślizgowa na gumie wymiar 90x150 szt. 1 

17.  transport eksponatów na trasie Walce-Brożec wraz z 
zabezpieczeniem, załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem i 
ustawieniem w miejscu docelowym 

km  7,00 

 

18.  laptop wraz z oprogramowaniem -  - procesor 64 bit typu Intel 
Core i5-6200U lub równoważny, pamięć: min. 4 GB Dysk: min. 
1000 GB, ekran 15,6" matowy, LED, Moduł łączność: 
Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac; 
HDMI - 1 szt.; wejścia: Czytnik kart pamięci - 1 szt. VGA (D-sub) 
- 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1  
szt. USB 2.0 - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB 3.1 
Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., system operacyjny MS Windows 10, 
pakiet MS Office 2016 lub nowszy; 

szt. 1 

19. projektor WXGA w technologii DLP - projektor WXGA w 
technologii DLP:  jasność: min 2800lm ANSI  kontrast: min 
2800:1, rozdzielczość rzeczywista 1280x800, wejścia min: 
2xVGA, SVHS, HDMI  funkcja: AUTO POWER ON  możliwość 
uzyskania obrazu o szerokości 300cm z odległości max: 120cm 
od powierzchni ekranu, korekcja efektu trapezu,    ręczna  
regulacja ostrości obrazu czas pracy lampy standard: min 2900 
godz. poziom hałasu: max 34dBA [standard] waga max: 3,6kg  
zasilanie: 230V, 50Hz , w zestawie uchwyt montażowy do 
wideoprojektora; oprogramowanie kompatybilne z laptopem; 

szt. 1 

20. ekran rozwijany elektrycznie - ekran przenośny (wolnostojący) 
wraz z akcesoriami do zdalnego sterowania, stojakiem/ramą 
oraz pokrowcem - wymiary 4000 x 3030 mm, zdalnie 
sterowany, współczynnik odbicia (Gain) - 1,0 kąt widzenia - 
150° grubość - 0,7 mm, przednia strona - biała matowa, tylna 
strona – czarna;  

szt. 1 

 
 
   
    


