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1.  DANE OGÓLNE 
 

1.1. ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Łaski 
98-100 Łask 
ul. Południowa 1 

 

1.2. INWESTOR 

Powiat Łaski, 
98-100 Łask 
ul. Południowa 1 

 

1.3. ADRES INWESTYCJI 

98-100 Łask 
Ostrów 55A 
działka nr ewid. 256/8 
obręb geodezyjny Ostrów 

 

1.4. PRZEDMIOT  INWESTYCJI  

 Przedmiotem inwestycji jest dobór wyposażenia obiektu w elementy ruchome 
(meble, armatura, lustra, itd.) dla zadania pn.: „Remont wraz z kompleksową 
termomodernizacją zabytkowego dworu powstałego w okresie 1917-1918 
w Ostrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A”. 

 Opracowanie obejmuje dobór wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach 
dworku w postaci graficznej, specyfikacja oraz kosztorys inwestorski. 

 

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Ustalenia z inwestorem; 

- Projekt budowlany i wykonawczy pn.: „Projekt remontu wraz z kompleksową 
termomodernizacją zabytkowego dworu powstałego w okresie 1917-1918 
w Ostrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A” z października 
2011 r. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), 
z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami; 

- Fachowa literatura techniczna oraz aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
w budownictwie; 

- Dokumentacja zdjęciowa. 
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2.  SPECYFIKACJA 

Podane w powyższym opracowaniu rozwiązania wskazujące konkretny 
produkt lub system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi 
wskazującymi konieczne do osiągnięcia parametry techniczne 
zastosowanego systemu. Dopuszcza się również użycie innych 
równoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego 
producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów technicznych 
lepszych lub co najmniej równych jak parametry proponowanego 
systemu. 

 

MATERIAŁ/DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIA 

Blaty – konstrukcja ramowa z drewna litego brzozowego oraz sklejki z drzew 
gatunków liściastych, fornirowana naturalną okleiną (fornirem) z drewna 
brzozowego; 

Fronty drzwi i szuflad – drewno lite brzozowe lub sklejka z drzew gatunków 
liściastych lub konstrukcja mieszana; 

Elementy konstrukcyjne mebli skrzyniowych – sklejka z drzew gatunków 
liściastych; 

Ściany tyłu mebli skrzyniowych – sklejka z drzew gatunków liściastych; 

Nogi mebli (sof, krzeseł, łóżek) – drewno lite brzozowe; 

Korpusy i dna szuflad – sklejka z drzew gatunków liściastych; 

Wykończenie powierzchni – bejca, lakier wielowarstwowy; 

Prowadnice szuflad – drewniane ślizgowe z ogranicznikiem wysuwu, 
zapobiegającym wypadnięciu szuflady; 

Zawiasy – szarnierowe/motylkowe stylizowane; 

Uchwyty drzwi i szuflad – metalowe stylizowane; 

Tapicerowanie – len, bawełna; 

Detal – rzeźbione motywy kwiatowe, muszli; 

Lada recepcyjna LINCOLN -  lada o wym. 190 x 50 x 110 cm; biurko o wym. 
160 x 80 x 77 cm; autonomiczne biurko robocze; lekko cofnięty front; frezowania 
na blacie, froncie i na rancie; lada fornirowana drewnem; klasyczna elegancja; 

Fotel skórzany PRESIDENT – siedzisko i oparcie ze skóry naturalnej; tył 
siedziska ze skóry ekologicznej o takiej samej strukturze jak przód; wypełnienie 
stanowi pianka tapicerska; podłokietniki z drewna, z lekkim połyskiem, 
tapicerowane po bokach; drewniana podstawa z lakierowanego litego drewna 
sosnowego na metalowym stelażu; kółka wykonane z tworzywa sztucznego, 
pokryte na obwodzie warstwą kauczuku; solidna masywna forma; ekskluzywny 
design; 



- 6 - 
DOBÓR WYPOSAŻENIA OBIEKTU W ELEMENTY RUCHOME (MEBLE, ARMATURA, LUSTRA, ITD.) DLA ZADANIA 
PN.: „REMONT WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ ZABYTKOWEGO DWORU, POWSTAŁEGO 
W OKRESIE 1917-1918 W OSTROWIE, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD POZ. 379/A”. 

 

Biblioteczka ANNABELLE – wym. 112 x 39 x 195 cm; 4 półki, 3 szufladki; 
ozdobny gzyms; frezowane fronty i boki; gięte nóżki; metalowe, ornamentowe 
uchwyty; wykonana z naturalnego drewna; 

Stolik COLETTE - okrągły stolik o średnicy 60 cm; kabriolowe, łagodnie 
wyprofilowane nogi; miękka, lekka forma; przetarty kolor; wykonany 
z naturalnego drewna; 

Fotel wypoczynkowy ELODIE I – wym. 94 x 94 x 105 cm; tapicerowany lnem; 
rama ozdobiona sztukaterią; dekoracyjne oparcie ozdobione dekorem 
z motywem muszli; kabriolowe, profilowane nogi; miękkie, okrągłe linie; rama 
fotela wykonana z naturalnego drewna; 

Biurko AVRIL – wym. 156 x 78 x 76 cm; 3 szufladki; blat z wstawkami 
w ciemnym kolorze; metalowe zdobione uchwyty; kabriolowe, wyprofilowane 
nogi; wykonane z drewna; 

Fotel LINA – tapicerowane siedzisko, oparcie i podłokietniki; przecierana rama 
wykonana z naturalnego drewna; kabriolowe niezbyt wysokie nogi; zaokrąglone 
krawędzie; 

Lustro NATHALIE – wym. 87 x 112 cm; ozdobny gzyms i górna część ramy; 
ozdobnie przecierane; rama wykonana z drewna; 

Komoda NOEMIE – 5 pojemnych szuflad; dekoracyjne przetarcia; 
podwyższone, gięte nóżki; frezowane fronty i boki; ornamentowe metalowe 
uchwyty; wykonana z naturalnego drewna; 

Szafa 2-drzwiowa MICHELE – wym. 120 x 64 x 204 cm; delikatnie frezowane 
fronty; zaakcentowany gzyms; ornamentowe uchwyty; gięte nóżki; dekoracyjnie 
przecierana; wykonana z naturalnego drewna; 

Krzesło LEILA - oparcie i siedzisko tapicerowane bawełnianą tkaniną; 
zaokrąglone kształty; przecierana rama; kabriolowe nogi; rama ozdobiona 
motywami roślinnymi, wykonana z drewna; 

Regał VERDIANA – wym. 66 x 41 x 210 cm; 4 półki, 2 szuflady ułożone 
naprzemiennie; wyraźnie zaznaczony gzyms; frezowane fronty i boki; metalowe 
ornamentowe uchwyty; gięte nóżki; ozdobnie przecierany; wykonany 
z naturalnego drewna; 

Konsola LILOU – wym. 110 x 47 x 80 cm; 2 duże szufladki, 1 mała pomiędzy 
nimi; delikatne gięte nogi; eleganckie zdobienia na frontach i na bokach; 
zdobione metalowe uchwyty z motywem roślinnym; wykonana z naturalnego 
drewna; 

Ława CHANTALE – wym. 122 x 80 x 49 cm; 4 szufladki po dwóch stronach, 
1 mała pomiędzy nimi z każdej strony; fronty i boki delikatnie zdobione; miękko 
wyprofilowane nóżki; metalowe uchwyty z roślinnym ornamentem; wykonany 
z naturalnego drewna; 

Sofa ELODIE III - Sofa 3-osobowa o wym. 201 x 94 x 105 cm; tapicerowana 
lnem; rama ozdobiona sztukaterią; dekoracyjne oparcie ozdobione dekorem 
z motywem muszli; kabriolowe, profilowane nogi; miękkie, okrągłe linie; rama 
fotela wykonana z naturalnego drewna; 
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Łóżko EMMANUELLE – wym. 140 x 200 cm oraz wym. 90 x 200 cm; efektowny 
tapicerowany, pikowany zagłówek; rama zagłówka zwieńczona dekorem 
z motywem muszli; toczone nóżki; rama łóżka wykonana z naturalnego drewna; 

Szafka nocna BABETTE – wym. 61 x 45 x 60 cm; 2 szufladki; gięte nóżki; 
frezowane fronty i boki; ornamentowe, metalowe uchwyty; miękkie, zaokrąglone 
kształty; wykonana z naturalnego drewna; 

Komoda JULIETTE – wym. 120 x 52 x 85 cm; 6 pojemnych szuflad ułożone 
w 2 kolumnach; 3 dekoracyjne małe szufladki ułożone pomiędzy dużymi 
szufladami; ozdobne fronty i boki komody; miękko wygięte nóżki; dekoracyjne 
przetarcia; metalowe uchwyty z roślinnym ornamentem; wykonana 
z naturalnego drewna. 

 

TOTEMY, STOJAKI NA PLAKATY 

Cechy produktu (totem): 

- elegancki cienki design, 

- rama owz, pozwalająca na szybką wymianę grafiki, 

- stabilna podstawa, 

- ekspozycja: jednostronna/dwustronna, 

- zastosowanie: do wewnątrz, 

- format plakatu: A1 / 2x A1 

Cechy produktu (stojak): 

- materiał stojaka: aluminium, malowana stal, plastik, 

- możliwość montażu opcjonalnej półki na ulotki, 

- tylni panel ramy plakatowej HIPS 1,1 mm, 

- folia antyrefleksyjna 0,5 mm chroniąca plakat, 

- zastosowanie: do wewnątrz, 

- format plakatu: A1 / 70x100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sieradz, luty 2022 r.  


