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Opis przedmiotu zapytania ofertowego   

Lp. nazwa Opis  Liczba sztuk uwagi 

1 Aula  Filia zaciemniająca i blokująca dostęp 
promieni słonecznych do Auli szkolnej 
mająca na celu zwiększenie zaciemnienia 
pomieszczenia w czasie projekcji prezentacji 
multimedialnych i filmów.  
Wymiary:  
815x1800 mm 
2100x710 mm 

 
 
 
 
 
 

2 
1 

Kolor i rodzaj 
zastosowanej folii do 
uzgodnienia z 
Zamawiającym 

2 Aula Folia na drzwi zapewniająca 
przepuszczalność światła dziennego z 
jednoczesnym skutecznym blokowaniem 
wglądu do wnętrza pomieszczenia. 
Zastosowana folia ma jednocześnie podnieść 
wartość estetyczną powierzchni szklanej 
Wymiar: 
810x1650 mm 

 
 
 
 
 
 
 

           2 

Kolor i rodzaj 
zastosowanej folii do 
uzgodnienia z 
Zamawiającym 

3 gabinet pedagoga Folia na drzwi zapewniająca wysoką 
przepuszczalność światła dziennego z 
jednoczesnym skutecznym blokowaniem 
wglądu do wnętrza pomieszczenia 
Zastosowana folia ma jednocześnie podnieść 
wartość estetyczną powierzchni szklanej 
Wymiar: 
810x1860 mm 

 
 
 
 
 
 

 
         2 

Kolor i rodzaj 
zastosowanej folii do 
uzgodnienia z 
Zamawiającym 

4 Pokój pracy 
indywidualnej 

Folia na drzwi zapewniająca wysoką 
przepuszczalność światła dziennego z 
jednoczesnym skutecznym blokowaniem 
wglądu do wnętrza pomieszczenia 
Zastosowana folia ma jednocześnie podnieść 
wartość estetyczną powierzchni szklanej 
Wymiar: 
820x1860 mm 
850x1860 mm 
1000x1890 mm 

 
 
 
 
 
 
 

         1 
         1 
         2 

Kolor i rodzaj 
zastosowanej folii do 
uzgodnienia z 
Zamawiającym 



 

5 Pokój pracy 
zespołowej 

Folia na drzwi zapewniająca wysoką 
przepuszczalność światła dziennego z 
jednoczesnym skutecznym blokowaniem 
wglądu do wnętrza pomieszczenia 
Zastosowana folia ma jednocześnie podnieść 
wartość estetyczną powierzchni szklanej 
Wymiar: 
800x1600 mm 
680x1600 mm 

 
 
 
 
 
 
 

         2 
         2 

Kolor i rodzaj 
zastosowanej folii do 
uzgodnienia z 
Zamawiającym 

6 Szyba górna  nad 
drzwiami 

Folia na drzwi zapewniająca wysoką 
przepuszczalność światła dziennego z 
jednoczesnym skutecznym blokowaniem 
wglądu do wnętrza pomieszczenia 
Zastosowana folia ma jednocześnie podnieść 
wartość estetyczną powierzchni szklanej 
Wymiar: 
 900x550 mm  

 
 
 
 
 
 
 

      72 

Kolor i rodzaj 
zastosowanej folii do 
uzgodnienia z 
Zamawiającym 

7 Toaleta męska Folia na drzwi zapewniająca wysoką 
przepuszczalność światła dziennego z 
jednoczesnym skutecznym blokowaniem 
wglądu do wnętrza pomieszczenia 
Zastosowana folia ma jednocześnie podnieść 
wartość estetyczną powierzchni szklanej 
Wymiar: 
850x940 mm  

 
 
 
 
 
 
 

       6 

Kolor i rodzaj 
zastosowanej folii do 
uzgodnienia z 
Zamawiającym 


