„Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”
realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0079/17-00)

Załącznik nr 1 - Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia na dostawę sprzętu wystawienniczego w ramach projektu „Utworzenie
Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa
Pocysterskiego w Pelplinie”.
Rodzaj
wyposażenia
Gabloty stojące

Ilość

Szczegółowe parametry

7 szt.

2.

Gabloty
stolikowe

3 szt.

3.

Ścianki
ekspozycyjne

10 szt.

4.

Rama

40 szt.

5.

Rama

40 szt.

Sztalugi

40 szt.

- podświetlane, oszklone (szkło hartowane)
- o wymiarach min. 60 x 40 x 170 cm
- min. 3 półki szklane
- wykończenia aluminiowe matowe
- na kółkach
- podświetlane, oszklone (szkło hartowane)
- o wymiarach min. 90 x 50 x 90 x 20 cm (szerokośćgłębokość-wysokość całkowita/wysokość części eksp.),
- wykończenia aluminiowe matowe
- na nóżkach lub podeście
- dwustronne, na nóżkach
- format powierzchni ekspozycyjnej A1
- konstrukcja aluminiowa matowa
- do użytku wewnętrznego
- do ekspozycji plakatów, wydruków, zdjęć, fotografii, szkiców,
rysunków, map, itp
- A1, kolor czarny, drewniana obwódka MDF - szerokość około
2,8 cm, wysokość około 1,7 cm
- bezpieczne plexi o grubości ok.1mm o przejrzystości jak szkło
- płyta tylna HDF o grubości około 2,8mm,
- zawieszki do powieszenia w pionie lub poziomie
- podkład, passe partout
- do ekspozycji plakatów, wydruków, zdjęć, fotografii, szkiców,
rysunków, map, itp
- B2, kolor czarny, drewniana obwódka MDF - szerokość około
2,8 cm, wysokość około 1,7 cm
- bezpieczne plexi o grubości ok.1mm o przejrzystości jak szkło
- płyta tylna HDF o grubości około 2,8mm,
- zawieszki do powieszenia w pionie lub poziomie
- podkład, passe partout
- z drewna, naturalny, regulacja wysokości podparcia dolnego i
górnego za pomocą śrub motylkowych,
- do malowania jak i do celów wystawowych
- wysokość podobrazia 90 cm, podstawa 59 cm, wysokość
całkowita 120 cm

1.

W niniejszym załączniku opisano parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach niż wyżej opisane.

