
 
 

 

 

tel: 12-266-39-52, 12-269-15-37; 

faks: 12-267-65-44;        

e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl  

www.tl.krakow.pl 

NIP:  944 – 10 – 14 – 272  

REGON: 000183207 

  

Ogłoszenie nr 2019 / 54 z dnia 03.12.2019 roku. 
 
 

Zakup mebli do portierni ZSŁ 
zał. nr 1 – minimalne wymagania. 

 
 
 

Termin składania ofert : do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12:00 
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2019 r. do godz. 16:00 
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty. 
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany); 
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków. 
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski 
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl 
 
 
Zał. nr 1 – minimalne wymagania: 
 
L.p. Nazwa wyposażenia: Ilość 

1. 
Szafa ubraniowa 190x130x35 z nadstawką 45x130x35 
Opis: Potrójne drzwi skrzydłowe z zamkiem (1 lewe + 2 prawe). Na wysokości 45 cm 
półka. Powyżej przestrzeń na kurtki z drążkiem.  

1 szt. 

2. 
Szafka z półkami 190x70x35 
Opis: Pojedyncze drzwi skrzydłowe z zamkiem (lewe). Cztery półki.  

1 szt. 

3. 

Szafka 95x120x20. 
Opis: Część dolna 40 cm wys. – trzy szafki z drzwiczkami (2 lewe + 1 prawe)  
z zamkiem. Część górna 55 cm. wys. – jedna szafka z drzwiami żaluzjowymi 
otwieranymi do góry, zamykanymi na klucz.  
Opcjonalnie: w szafce górnej gablota na klucze. 

1 szt. 

4. 
Szafka z półkami i szufladą 86x120x45 
Opis: Dwie części (drzwi lewe i prawe), Nad lewą szafką szuflada na prowadnicach.  
W każdej szafce jedna półka. 

1 szt. 

5. 
Szafka 86x102x50. 
Opis: Dwie części. Drzwi przesuwne. W lewej części jedna półka. 

1 szt. 

6. 
Szafka z szufladą i półkami do wstawienia pod istniejący blat 86x105x41. 
Opis: Bez drzwi. W górnej części dwie szuflady, w dolnej jedna półka. 

1 szt. 

7. 
Meble wykonane z płyty wiórowej lub MDF, boki oraz półki o gr. 18 mm, kolor do 
ustalenia (naturalny). Dostarczona do nabywcy zmontowana lub montowana na 
miejscu przez sprzedającego. 

 

8. Przed wykonaniem mebli zalecana wizyta w szkole w celu dokonania wizji lokalnej  

 
 
Termin realizacji zamówienia do dnia: 27.12.2019 roku. 
Ważne: termin płatności faktury: 31.12.2019 roku. 
 


