Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Firany do sekretariatu nr 52 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 6 szt. (3 okna po 2 firany na jednej
taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: ok. szerokość 300 cm, ok. wysokość 330 cm;



wymiary okien: 125 x 228 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po ok. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość ok. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 58 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 6 szt. (3 okna po 2 firany na jednej
taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 300 cm, wysokość 330 cm;



wymiary okien: 127 x 230 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 160 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 6 szt. (3 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 300 cm, wysokość 390 cm;



wymiary okien: 137 x 230 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 163 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 10 szt. (5 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 300 cm, wysokość 390 cm;



wymiary okien: 129 x 240 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 213 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 6 szt. (3 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 320 cm, wysokość 360 cm;



wymiary okien: 159 x 215 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 229 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 6 szt. (3 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 320 cm, wysokość 360 cm;



wymiary okien: 157 x 210 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 253 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 10 szt. (5 okien po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 300 cm, wysokość 360 cm;



wymiary okien: 129 x 240 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 269 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 10 szt. (5 okien po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 300 cm, wysokość 350 cm;



wymiary okien: 129 x 240 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 314 oraz jeden gabinet w ilości: 2 szt. (2 okna po 1 firanie)
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 220 cm, wysokość 210 cm;



wymiary okien: 113 x 115 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 401 oraz do jednego gabinetu w ilości: 8 szt. (4 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 320 cm, wysokość 330 cm;



wymiary okien: 160 x 250 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 506 oraz do jednego gabinetu w ilości: 6 szt. (3 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 300 cm, wysokość 330 cm;



wymiary okien 130 x 220 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 535 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 12 szt. (6 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 330 cm, wysokość 320 cm;



wymiary okien: 120 x 350 cm; 120 x 300 cm; 120 x 180 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 620 oraz do jednego gabinetu w ilości: 8 szt. (4 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 320 cm, wysokość 330 cm;



wymiary okien: 140 x 200 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 638 oraz do dwóch gabinetów w ilości: 14 szt. (7 okien po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 320 cm, wysokość 330 cm;



wymiary okien: 130 x 230 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 809 oraz do jednego gabinetu w ilości: 4 szt. (2 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 400 cm, wysokość 360 cm;



wymiary okien: 200 x 200 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 139 oraz do jednego gabinetu w ilości: 4 szt. (2 okna po 2 firany na
jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 550 cm, wysokość 390 cm;



wymiary okien: 208 x 274 cm; 156 x 280 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu nr 135 oraz 134 w ilości: 4 szt. (2 okna po 2 firany na jednej taśmie, uszyte
na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 600 cm, wysokość 360 cm;



wymiary okien: 159 x 290 cm.



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany do sekretariatu oraz do dwóch gabinetów przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie w ilości: 8
szt. (4 okna po 2 firany na jednej taśmie, uszyte na zakład z upięciem).
Opis techniczny:


wymiary firan: szerokość 320 cm, wysokość 230 cm;



firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;



do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 5 cm;



firany mają być starannie obszyte, brzegi założone po min. 2 cm, u dołu firana powinna być
podłożona na wysokość min. 5 cm, firany mają sięgać do podłogi;



cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan wraz z ich upięciem;



przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Uwagi dotyczące pozycji „Firany”


Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie pomiarów okien (szer. i
wys.);



Firany mają sięgać do podłogi;



Firany należy wykonać z cienkiej przeźroczystej, jednobarwnej, gładkiej tkaniny (woal) w
kolorze białym, wszyć uniwersalną taśmę marszczącą.



Mocowanie firan na żabkach.

