Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
na wykonanie operacji pod nazwą:
"PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ WSI NAGŁOWICE".
dla zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni przy dworku Mikołaja Reja-urządzenie letniej czytelni na tarasach.

Oznaczenie
zadania*

Nazwa zadania
(dostawy / usługi / roboty budowlane)

Jedn. miary

Ilość /
liczba

Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot

1

2

4

5

8

1

Stoliki i krzesła kawiarniane
metalowe-dostawa

4

kpl.

2

Parasole-dostawa

2

szt.

3

Pergole

4

kpl.

4
Namiot plenerowy

1

szt

Klasyczny komplet kawowy ogrodowy wykonany
z malowanej stali ocynkowanej. Krzesło szerokość :42 cm,
głębokość 52 cm, wysokość 90 cm. Stół średnica 60 cm,
wysokość 70 cm.W skład kompletu wchodzi stolik i 4 szt
krzeseł
Parasol kwadratowy z boczną nogą , wielkość czaszy
parasola 3,5x3,5m
Pergola z donicą - materiał: suche i heblowane drewno
sosnowe. Wysokość - 1620 mm, szerokość - 910 mm,
długość - 550 mm
Główna konstrukcja oparta na grubych rurach stalowych
oraz łącznikach. Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo
połączona śrubą na wylot. Konstrukcja : średnica rury:
ok. 38 mm, grubość rury: ok. 1,2mm, średnica łącznika:
ok. 42 mm, grubość łącznika: ok.1,3 mm, stopy namiotu:
ok. 6-9cm..Stalowe liny na wjazdach, ściana boczna
zbudowana z grubej plandeki PVC oraz dużych okien
witrażowych. Po dwóch stronach dachu podwójne
wywietrzniki ze zwijanymi okiennicami maskownice
uszczelniające, montowane na rzepach. System
dodatkowych rzepów. Dwie bramy umieszczone na
przestrzał, po obu stronach namiotu. Każda z bram posiada

dwa niezależne skrzydła zapinane na zamek, które można
rozsuwać na boki lub rolować do góry. Wjazd zbudowany
jest z plandeki PVC. Wymiary i waga - szerokość: 6m,
długość: 18m, sekcje: 2m, wysokość boku: 2m, wysokość
szczytu: 3,09m, powierzchnia: 108 m2, kubatura: 274.96m3.
Poszycie: PVC, plandeka dachowa: ok. 560 g/m2, plandeka
boczna: ok. 430 g/m2, system Air- control, system Hermetic,
fartuch retencyjn, system Multi-size. Wjazd nr.1 - Kurtyna:
szer. 3.04m x wys.2.45m. Wjazd nr.2 - Kurtyna: szer.
3.04 m x wys.2.45m

5

Stoły piknikowe-dostawa

12

szt.

6

Ławki piknikowe-dostawa

24

szt.

7

Panele tarasowe-dostawa

60

szt.

Wymiary: dł 240 cm, szer. 74 cm, wys.74 cm.
Konstrukcja wzmacniana, wykonana z ocynkowanych
profili metalowych, malowanych metodą proszkową.
Blat wykonany z Polietylenu , wodoodporny.
Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
Ławka składana, wymiary : dł 180 cm, szer. 28 cm,
wys.44cm,Konstrukcja wzmacniana, wykonana
z ocynkowanych profili metalowych, malowanych
metodą proszkową. Siedzisko wykonane z Polietylenu ,
wodoodporne. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
Panele tarasowe z drewna impregnowanego
z systemem łączenia: długość 30 cm, z szerokość:
30 cm, grubość: 2,00 cm.

