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Znak sprawy Zp.271.1.2018      Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

MODYFIKACJA Z DNIA 12.02.2018r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ 
 

szczegółowa kalkulacja kosztów stanowiąca element oferty – opracowanie przedstawiające ceny 
jednostkowe w odniesieniu do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

 
Nazwa zamówienia: Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie 
zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz 
z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu oraz wykonanie renowacji 
drewnianego wału zewnętrznego koła napędowego - zamówienie realizowane w ramach projektu 
pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 
Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura z RPO WO 2014-
2020. 

 
 
Część nr 1: Wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na 

potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu w ramach projektu pn.: „Ochrona, 
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 
Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1. 
Dziedzictwo kulturowe i kultura z RPO WO 2014-2020. 

 

WYPOSAŻENIE 

1. Gablota muzealna – szt. 30 
Szkło klejone ułożone na blacie wyłożonym filcem. 
Szkło klejone w technologii UV ułożone na blacie wyłożonym filcem przy pomocy przyssawek. Krawędzie szkła 
wpuszczone we wręg (rowek) w blacie w odległości 15 mm od jego krawędzi. 
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Wymiary: 

a Szerokość 60 cm 

b Długość 100 cm 

c Wysokość (max) 100 cm 

d Wysokość konstrukcji metalowej 70 cm 

c Wysokość części szklanej 30 cm 

 
Materiał: 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane;  
- nogi i rama – z drewna, malowane. 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane gr. min. 6 mm, 
- nogi i rama – z drewna litego, malowane 
- blat na eksponaty - z płyty MDF wodoodpornej gr. min. 18 mm 
 
Kolorystyka: 
- rama i nogi – kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 30 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
2. Gablota muzealna – szt. 2 
Szkło klejone ułożone na blacie wyłożonym filcem. 
Szkło klejone w technologii UV, ułożone na blacie wyłożonym filcem przy pomocy przyssawek. Krawędzie szkła 
wpuszczone we wręg (rowek) w blacie w odległości 15 mm od jego krawędzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary: 

a Szerokość 80 cm 

b Długość 80 cm 

c Wysokość (max) 100 cm 

d Wysokość konstrukcji metalowej 70 cm 

c Wysokość części szklanej 30 cm 
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Materiał: 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane;  
- nogi i rama – z drewna, malowane. 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane gr. min. 6 mm, 
- nogi i rama – z drewna litego, malowane 
- blat na eksponaty - z płyty MDF wodoodpornej gr. min. 18 mm 
 
Kolorystyka: 
- rama i nogi – kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 2 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
3. Gablota muzealna – szt. 2 
Szkło klejone ułożone na blacie wyłożonym filcem z regulowanymi półkami wykonanymi ze szkła bezpiecznego 
hartowanego. 
Szkło klejone w technologii UV, ułożone na blacie wyłożonym filcem przy pomocy przyssawek. Krawędzie szkła 
wpuszczone we wręg (rowek) w blacie w odległości 15 mm od jego krawędzi. 
 
Wymiary: 

a Szerokość 60 cm 

b Długość 100 cm 

c Wysokość (max) 100 cm 

d Wysokość konstrukcji metalowej 20 cm 

c Wysokość części szklanej 80 cm 

 
Materiał: 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane;  
- nogi i rama – z drewna, malowane. 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane gr. min. 6 mm, 
- nogi i rama – z drewna litego, malowane 
- blat na eksponaty - z płyty MDF wodoodpornej gr. min. 18 mm 
  
Kolorystyka: 
- rama i nogi – kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 2 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
4. Gablota muzealna – szt. 6 
Szkło klejone ułożone na blacie wyłożonym filcem z regulowanymi półkami wykonanymi ze szkła bezpiecznego 
hartowanego. 
Szkło klejone w technologii UV ułożone na blacie wyłożonym filcem przy pomocy przyssawek. Krawędzie szkła 
wpuszczone we wręg (rowek) w blacie w odległości 15 mm od jego krawędzi. 
 
Wymiary: 

a Szerokość 60 cm 



 
 

4 
 

b Długość 100 cm 

c Wysokość (max) 180 cm 

d Wysokość konstrukcji metalowej 80 cm 

c Wysokość części szklanej 100 cm 

 
Materiał: 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane;  
- nogi i rama – z drewna, malowane. 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane gr. min. 6 mm, 
- nogi i rama – z drewna litego, malowane 
- blat na eksponaty - z płyty MDF wodoodpornej gr. min. 18 mm 
  
Kolorystyka: 
- rama i nogi – kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 6 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
5. Gablota muzealna stojąca – szt. 18 
Szkło klejone ułożone na blacie wyłożonym filcem z regulowanymi półkami wykonanymi ze szkła bezpiecznego 
hartowanego. 
Szkło klejone w technologii UV, ułożone na blacie wyłożonym filcem z regulowanymi 4 półkami wykonanymi ze 
szkła bezpiecznego hartowanego. Regulacja półek na 2 poziomach. Drzwi 1-skrzydłowe, rozwieralne zamykane 
na zamek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary: 

a Szerokość 40 cm 

b Długość 40 cm 
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c Wysokość (max) 200 cm 

d Wysokość konstrukcji metalowej 10 cm 

c Wysokość części szklanej 190 cm 

 
Materiał: 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane;  
- nogi i rama – z drewna, malowane. 
- część górna – szkło bezpieczne hartowane (boki, tylne ściany i drzwi ze szkła gr. min.  8 mm, półki ze szkła gr. 
min. 6 mm); 
- część dolna – cokół z drewna litego, na cokole blat z płyty MDF wodoodpornej gr. min. 36 mm + filc 

- część górna z częścią dolną łączone na stałe. 
 
Kolorystyka: 
- rama i nogi część dolna – kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 18 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
6. Gablota muzealna na mapy – szt. 4 (dwustronna) 
Gablota z dwóch stron wyposażona w drzwi przesuwne ze szkła hartowanego, zamykane na zamek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary: 

a Szerokość (max) 40 cm 

b Długość (max) 150 cm 

c Wysokość (max) 220 cm 

d Wysokość konstrukcji metalowej 100 cm 

c Wysokość części szklanej 120 cm 

 
Materiał: 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane;  
- nogi i rama – z drewna, malowane. 
- część ekspozycyjna – szkło bezpieczne hartowane gr. min. 6 mm; 
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- tylna ścianka wspólna dla obydwu części wykonana z płyty wodoodpornej MDF gr. min. 18 mm (bez 
wykładania filcem) 
- nogi i cała rama – z drewna litego, malowane 
  
Kolorystyka: 
- rama i nogi – kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 4 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
7. Stojak na okna żeliwne – szt. 3 4 
Stojak podtrzymujący okna żeliwne o wymiarach dopasowanych do okien będących w posiadaniu Inwestora.  
Konstrukcja i wysokość stojaka ma zapewnić stabilność prezentowania okien. Elementy stojaka łączone przy 
pomocy połączeń stolarskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymiary okien: 
Szerokość okna 135 [cm], 
Wysokość okna 245 [cm]. 
 
Materiał: 
Drewno lite, malowane. 
  
Kolorystyka: 
Kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 3 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
 



 
 

7 
 

8. Ramy na portrety – szt. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary: 

a Szerokość (max) 30 cm 

b Wysokość (max) 45 cm 

 
Materiał: 
- rama – aluminium;  
- szkło antyrefleksyjne. 
  
Kolorystyka: 
- rama - kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 20 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
9. Ramy na zdjęcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary: 
- 20x20 [cm] – 10 szt.  
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Wartość netto: ……………………………….. 
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- 20x30 [cm] – 10  szt.  
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Wartość netto: ……………………………….. 
 
- 30x40 [cm] – 10 szt.  
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Wartość netto: ……………………………….. 
 
- 40x60 [cm] – 10 szt.  
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Wartość netto: ……………………………….. 
 
- 60x90 [cm] – 10 szt.  
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Wartość netto: ……………………………….. 
 

Materiał: 
- rama – aluminium;  
- szkło antyrefleksyjne. 
  
Kolorystyka: 
- rama - kolor antracytowy lub grafitowy. 
 

Łączna wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 

10. Podest na eksponaty – 22 szt. 
Podesty do ustawiania eksponatów, wykonane z drewna. Wierzchnia warstwa podestu wykończona pełnym 
deskowaniem.  wierzchnia warstwa podestu wykonana z płyty MDF wodoodpornej przykręcona do 4 legarów 
z drewna litego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary: 

a Szerokość (max) 100 cm 

b Długość (max) 100 cm 

c Wysokość (max) 10 cm 

 
Materiał: 
- drewno + płyta MDF wodoodporna gr. min. 18 mm 



 
 

9 
 

  
Kolorystyka: 
- rama i nogi – kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 22 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
11. Półki obudowane muzealne – 18 szt. 
Półka obudowana wisząca, mocowana do ścian w sposób niewidoczny (przy pomocy listew systemowych 
i zawiesi). Półka wyposażona w drzwi przesuwne zamykane na zamek 

 
Wymiary: 

a Szerokość (min) 30 cm 

b Długość (max) 100 cm 

c Wysokość (min) 30 cm 

 
Materiał: 
- boki, góra, dół i tył – drewniane 
- front – szkło bezpieczne hartowane 
- boki, góra, dół i tył – płyta MDF wodoodporna gr. min. 18 mm, malowana 

- front – szkło bezpieczne hartowane gr. min. 6 mm 
 
Kolorystyka: 
- boki, góra, dół i tył – kolor antracytowy lub grafitowy. 
 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość jednostkpwa netto 1 szt.: ……………………………………………….. 
Ilość sztuk: 18 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
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12. Baner z nadrukiem – 1 szt. 
Baner z nadrukiem, którego treść lub forma będzie podyktowana wymaganiami Inwestora przedstawiony 
w późniejszym etapie. 
 
Materiał: 
- pleksi 
 
Wymiary: 

a Długość (min) 300 cm 

b Wysokość (min) 150 cm 

 
Nazwa producenta: ……………………………………………………. 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 
 
UWAGA! 
- wszelkie gabloty mają być wyposażone w oświetlenie LED (oświetlone mają być całe powierzchnie gablot). 
Również okna żeliwne usytuowane na stojakach mają być oświetlone (przykładowa realizacja - zdjęcie 
poniżej) 
- wszelkie otwierane gabloty mają być wyposażone w zamki zabezpieczające eksponaty przed kradzieżą. 
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczenie, iż 
do jego wykonania zastosował płytę MDF wodoodporną i dołączyć stosowny Certyfikat lub Deklarację 
Właściwości Użytkowych - potwierdzające tę właściwość płyty, 
- nogi gablot winny mieć przekrój kwadratu lub prostokąta (a nie okrągłe), 
- zarówno konstrukcja, jak i przekroje elementów stelaży gablot i stojaków winny zapewnić ich stabilność 
i trwałość oraz wytrzymałość na obciążenie elementami szklanymi i eksponatami, 
- drzwi szklane przesuwne w gablotach na mapy (poz. 6) oraz w półkach wiszących (poz. 11) winny być 
wyposażone w jednopunktowe uchwyty metalowe przyklejone na UV . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nazwa producenta oświetlenia: ……………………………………………………. 
Wartość netto: ……………………………….. 
Stawka podatku VAT: …………….% 
Wartość podatku VAT: …………………………………. 
Cena brutto: ……………………………………. 

 
Koszty wykonania, montażu i transportu ujęte są w wyżej wymienionych cenach.  


