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Załącznik nr 1 do Zapytania 

26.2.2022 

OPIS PRZEDMIORU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

l.p Nazwa jednostka ilość 

1 Sklejka 18 mm. arkusz 20 

2 Sklejka 12 mm. arkusz 10 

3 Sklejka 6 mm. arkusz 10 

4 sklejka 4 mm. arkusz 8 

5 Płyta HDF biały 3,2 mm arkusz 10 

6 Płyta wiórowa laminowana popiel/szary arkusz 20 

7 Tarcica sosna nieobrzynana 25mm m3 0,5 

8 Tarcica sosna nieobrzynana 50 mm m3 0,9 

9 Kołek montażowy 8x35 (1000 szt.) opakowanie 1 

10 Kołek montażowy 10x35 (1000 szt.) opakowanie 1 

11 Wkręt typu konfirmat 1000 szt. opakowanie 2 

12 wkręt 3,5x30 1000 szt. opakowanie 1 

13 wkręt 3,5x16 1000 szt. opakowanie 1 

14 wkręt 4,0x50 500 szt. opakowanie 2 

15 wkręt 4,5x70 200 szt. opakowanie 1 

16 złącza mimośrodowe 100 szt. kpl 2 

17 Okleina PVC popiel lub szary – w kolorze płyty mb 600 

18 Klej do drewna kg. 5 

19 klej kontaktowy w spray 500 ml. szt. 4 

20 papier ścierny krążki 125 P120 szt. 50 

21 papier ścierny krążki 125 P150 szt. 50 

22 papier ścierny krążki 125 P180 szt. 50 

23 Papier ścierny na gąbce P320 m 10 

24 papier ścierny na papierze 115 mm P150 m 10 

25 pianka T25 200x120x50 cm m2 10 

26 pianka T25 200x120x20 cm m2 10 

27 skóra ekologiczna mb 15 

28 Fizelina mb 50 

29 Welur (kolor do ustalenia z zamawiającym) m2 40 

30 klej kontaktowy w butli szt. 1 

31 sztuczna trawa m2 9 

32 Farba kryjąca akrylowa do drewna biała 5l./kg l/kg 5 

33 zszywka typ 380/80 6 mm, (10000-18000 szt.) opakowanie 1 

34 zszywka typ 380/80 10 mm,  (10000-15000 szt.) opakowanie 1 

35 zszywka typ 380/80 14 mm,  (1000-15000 szt.) opakowanie 3 

 

1. Sklejka 18 mm 1250x2500.  
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- grubość 18 mm, 

- długość arkusza 2500 mm, 

- szerokość arkusza 1250 mm, 

- suchotrwała lub wodoodporna 

- wykonana z drewna liściastego, 

- klasa 1-3 

 

2. Sklejka 12 mm 1250x2500 

- grubość 12 mm, 

- długość arkusza 2500 mm, 

- szerokość arkusza 1250 mm, 

- suchotrwała lub wodoodporna 

- wykonana z drewna liściastego, 

- klasa 1-3 

 

 

 

3. Sklejka 6 mm.  

- długość arkusza 2500 mm, 

- szerokość arkusza 1250 mm, 

- suchotrwała lub wilgocioodporna, 

- wykonana z drewna liściastego, 

- klas 1-3 

 

 

 

4. Sklejka 4 mm 

- grubość 4 mm, 

- długość arkusza 2500 mm, 

- szerokość arkusza 1250 mm, 

- suchotrwała, 

- wykonana z drewna liściastego, 

- klasa 1-3 

 

 

5. Płyta HDF 3,2 mm  

 

- długość arkusza 2750-2800 mm, 

- szerokość arkusza 2070-2080 mm, 

- malowana jednostronnie, 

- kolor biały jednolity, 

- grubość 3,0-3,5 mm, 

- materiał o jednolitej gęstości, 

 

 

 

6. Płyta wiórowa laminowana jasny szary/popiel 

 

- długość arkusza 26220-2810 mm 

- szerokość arkusza 2050-2070 mm 
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- kolor z dwóch stron: jasny szary/popiel, 

- płyta wiórowa dwustronnie laminowana, 

- grubość 17,9-18,1 mm, 

 

 

7. Tarcica sosnowa 25 mm 

 

- tarcica sosnowa, nieobrzynana, 

- grubość 25 mm, 

- 1 lub 2 klasa jakości, 

- długość desek 2-5 metrów, 

- szerokość desek minimum 100 mm. 

 

 

8. Tarcica sosnowa 50 mm 

 

- tarcica sosnowa, nieobrzynana, 

- grubość 50 mm, 

- 1 lub 2 klasa jakości, 

- długość desek 2-5 metrów, 

- szerokość desek minimum 100 mm. 

 

9. Kołek montażowy 8x35 (1000 szt.)  

 

- materiał buk, 

- długość 35 mm, 

- ryflowany, 

- średnica 8 mm, 

- sfazowane końce, 

 

 

10. Kołek montażowy 10x35 (1000 szt.)  

- materiał buk, 

- długość 35 mm, 

- ryflowany, 

- średnica 8 mm, 

- sfazowane końce, 

 

 

11. wkręt typu konfirmat 7x50 (1000 szt.)  

- długość wkrętu 50 mm, 

- średnica zewnętrzna gwintu 6,4-7,0 mm, 

- wkręcany za pomocą klucza imbus 4, 

- pokryty ocynkiem, 

- kolor ocynk, 

 

 

12. Wkręt 3,5x30 (1000 szt.)  

- długość wkrętu 30 mm, 

- średnica zewnętrzna gwintu 3,5 mm, 
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- główka stożkowa z gniazdem krzyżowym, 

- wkręcany za pomocą bitu Pz2, 

- pokryty ocynkiem, 

 

 

13. wkręt 3,5x16 (1000 szt.)  

- długość wkrętu 16 mm, 

- średnica zewnętrzna gwintu 3,5 mm, 

- główka stożkowa z gniazdem krzyżowym, 

- wkręcany za pomocą bitu Pz2, 

- pokryty ocynkiem, 

- wykonany ze stali, 

- kolor srebrny (ocynk biały) 

 

 

 

14. Wkręt 4,0x50 (500 szt.)  

- długość wkrętu 50 mm, 

- średnica zewnętrzna gwintu 4,0 mm, 

- główka stożkowa z gniazdem krzyżowym, 

- wkręcany za pomocą bitu Pz2, 

- pokryty ocynkiem, 

- wykonany ze stali, 

- kolor srebrny (ocynk biały) 

 

 

15. Wkręt 4,5x70 (200 szt.)  

- długość wkrętu 70 mm, 

- średnica zewnętrzna gwintu 4,5 mm, 

- główka stożkowa z gniazdem krzyżowym, 

- wkręcany za pomocą bitu Pz2, 

- pokryty ocynkiem, 

- wykonany ze stali, 

 

 

16. Złącze mimośrodowe (100 szt.)  

- materiał stal/tworzywo sztuczne 

- średnica mimośrodu 15 mm, 

- wysokość mimośrodu 9,9-14 mm, 

- długość trzpienia bez gwintu 30-35 mm, 

- średnica nawiercenia pod gwint 4-5 mm, 

 

 

17. Okleina do obrzeży (600 mb)  

- kolor popiel lub jasnoszary 

- materiał PCW (polichrolek winylu) lub ABS 

- szerokość 22-23 mm 

- grubość 0,8-1 mm, 
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18. Klej do drewna (5l.)  

 

- baza dyspersja polioctanowinylowa lub poliwinylowa, 

- wodoodporny, 

- po wyschnięciu tworzy przezroczystą powłokę, 

- postać – płyn, 

- do klejenia drewna twardego 

 

 

 

19. Klej kontaktowy spray (500 ml)  

- pojemność zbiornika 500 ml, 

- przechowywany w zbiorniku pod ciśnieniem, 

- metoda aplikacji – areaozol, 

- czas otwarty kleju 2-5 min, 

- klej kontaktowy, 

 

 

 

 

 

 

20. Papier ścierny krążki 125 P120  

 

- średnica krążka 125 mm, 

- 8 otworów, 

- nasyp z korundu lub cyrkonu, 

- do szlifierek mimośrodowych, 

- mocowanie na rzep, 

- granulacja P120 

 

 

 

 

21. Papier ścierny krążki 125 P150  

 

- średnica krążka 125 mm, 

- 8 otworów, 

- nasyp z korundu lub cyrkonu, 

- do szlifierek mimośrodowych, 

- mocowanie na rzep, 

- granulacja P150 

 

 

22. Papier ścierny krążki 125 P180  

- średnica krążka 125 mm, 

- 8 otworów, 

- nasyp z korundu lub cyrkonu, 

- do szlifierek mimośrodowych, 
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- mocowanie na rzep, 

- granulacja P180 

 

 

 

23. Papier na gąbce P320,  

- granulacja P320, 

- papie ścierny na gąbce, 

- taśma o szerokości 115-150 mm, 

- stosowany na sucho, 

- do szlifowania drewna 

 

 

24. Papier ścierny na papierze P150  

- podkład papier, 

- szerokość rolki 115 mm, 

- granulacja P150, 

- do szlifowania na sucho, 

- do szlifowania drewna, 

- ziarno – elektrokorund, korund 

- sprzedawany w formie rolek, 

 

 

 

25. Pianka T25 200x120x5 cm  

- długość 200 cm, 

- szerokość 120 cm, 

- grubość 5 cm, 

- twardość T25, 

 

 

 

26. Pianka T25 200x120x2 cm  

 

- długość 200 cm, 

- szerokość 120 cm, 

- twardość T25, 

- grubość 2 cm. 

 

 

 

27. skóra ekologiczna, mb  

 

- kolor: odcień żółty 

- skóra ekologiczna 

- szerokość 140-150 cm, 

 

 

 

28. Flizelina  
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- szerokość 90-100 cm, 

- gramatura 35-90 g/m2, 

- kolor biały, 

 

 

 

29. Welur mb.  

 

- kolor do ustalenia z zamawiającym, 

- szerokość rolki 150-180 cm, 

 

 

 

30. klej kontaktowy w butli  

- pojemność zbiornika 22-25 l, 

- przechowywany w zbiorniku pod ciśnieniem, 

- metoda aplikacji – areaozol, 

- czas otwarty kleju do 20 min, 

- klej kontaktowy, 

- do zbiornika dołączony pistolet z wężem 

 

 

31. Sztuczna trawa  

- kolor zielony 

- wysokość włosia 7-9 mm 

- szerokość powierzchni min 2x2 metry kwadratowe 

 

 

32. Farba kryjąca akrylowa do drewna biała 5l/kg.  

- pojemnik 1l/1kg. 

- kolor biały. 

- akrylowa, wodnorocieńczalna, 

- farba kryjąca, 

 

 

33. Zszywka typ 380/80, 6 mm,   

 

- ilość sztuk 10000-18000 

- typ 80 lub 380, 

- długość 6 mm, 

 

 

34. Zszywka typ 380/80, 10 mm,   

 

- ilość sztuk 10000-18000 

- typ 80 lub 380, 

- długość 10 mm 
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35. zszywka typ 380/80 14 mm,  (1000-15000 szt. w opakowaniu)  

- ilość sztuk w opakowaniu 12000-18000 

- 80 lub 380 

- wysokość zszywki 14 mm, 

- metalowe. 
 


