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      Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Zakup dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie materiałów 
niezbędnych do naprawy schodów na zapasowej klatce schodowej w bud. nr 1.  

Opis przedmiotu zamówienia - wykaz materiałów w II wariantach 

 

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO 

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów schodów drewnianych 
wewnętrznych do budynku nr 1 Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej                            
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego   

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

WARIANT I – charakterystyka przedmiotu zamówienia 

a) podstopnie materiał buczyna klejona bezsęczna (pierwsza klasa), stan surowy 
(wyczyszczony przygotowany do lakierowania) wg. poniższych parametrów:  

 szerokość 82cm,  

 wysokość 15cm,  

 grubość 2 cm, 

 ilość - 51 szt., 

a) stopnie materiał buczyna klejona bezsęczna (pierwsza klasa), stan surowy 
(wyczyszczony przygotowany do lakierowania) wg. poniższych parametrów:  

 szerokość 82cm,  

 głębokość 35cm,  

 grubość 4,0 cm  

 ilość – 46 szt.,  

c) tralki materiał buczyna bezsęczna toczona (pierwsza klasa), stan surowy 
(wyczyszczona przygotowana do lakierowania) wg. poniższych parametrów:  

 wysokość tralki 104 cm,  

 średnica zmienna na długości grubość ok. 46 mm,  

 średnica zakończenia tralki 25mm 

 ilość 100 szt.,  
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d) poręcz materiał buczyna klejona bezsęczna (pierwsza klasa), stan surowy 
(wyczyszczona przygotowana do lakierowania) wg. poniższych parametrów:  

  wysokość poręczy 8 cm: 

  4 szt. o długości 360 cm, 

  1 szt. o długości 230 cm, 

e) spoczniki między piętrowe materiał buczyna klejona bezsęczna (pierwsza klasa), 
stan surowy (wyczyszczony przygotowany do lakierowania) wg. poniższych 
parametrów:  

 grubość 4,0 cm  

 wymiary 132x210 cm,  

 ilość szt. 2 

Określone w pkt 2.2 A oznacza 1 kpl. tj. elementy wymienione powyżej. 

 

WARIANT  II – charakterystyka przedmiotu zamówienia 

a) podstopnie materiał buczyna klejona bezsęczna (pierwsza klasa), stan surowy 
(wyczyszczony przygotowany do lakierowania) wg. poniższych parametrów:  

 szerokość 82cm,  

 wysokość 15cm,  

 grubość 2 cm, 

 ilość - 32 szt., 

b) stopnie materiał buczyna klejona bezsęczna (pierwsza klasa), stan surowy 
(wyczyszczony przygotowany do lakierowania) wg. poniższych parametrów:  

 szerokość 82cm,  

 głębokość 35cm,  

 grubość 4,0 cm  

 ilość – 26 szt.,  
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c) tralki materiał buczyna bezsęczna toczona (pierwsza klasa), stan surowy 
(wyczyszczona przygotowana do lakierowania). wg. poniższych parametrów:  

 wysokość tralki 104 cm,  

 średnica zmienna na długości grubość ok. 46 mm,  

 średnica zakończenia tralki 25mm 

 ilość 58 szt., 

d) poręcz materiał buczyna klejona bezsęczna (pierwsza klasa), stan surowy 
(wyczyszczona przygotowana do lakierowania) wg. poniższych parametrów:  

  wysokość poręczy 8 cm: 

  2 szt. o długości 360 cm, 

  1 szt. o długości 230 cm, 

e) spoczniki między piętrowe materiał buczyna klejona bezsęczna (pierwsza klasa), 
stan surowy (wyczyszczony przygotowany do lakierowania) wg. poniższych 
parametrów:  

 grubość 4,0 cm  

 wymiary 132x210 cm,  

 ilość szt. 1 

2.3.  W celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i poznania warunków 
zamówienia zamawiający umożliwia potencjalnym dostawcą dokonanie oględzin 
istniejących biegów klatki schodowej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

2.4.  Nieprzekraczalny termin dostawy do dnia 23.12.2019 r. 

 

 


