
Ogłoszenie na wykonanie zabudowy aneksów kuchennych w budynku wieży kontroli lotów 
znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź  

 
Zamówienie nie przekracza równowartości 14 000 euro i zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
ustawy nie stosuje się.  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
Zabudowa trzech aneksów kuchennych w budynku starej wieży kontroli lotów znajdującej się na 
terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o. o., przy ul. gen. S. Maczka 35 w 
Łodzi. 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wszystkie elementy zabudów będą miały korpus i front z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 
mm w kolorze buk (prod. Krono, D381 se lub równoważne), zawiasy firmy Blum ze zintegrowanym 
systemem Blumotion (samo domykaniem i wyhamowaniem) lub równoważne, plecówkę (płyta 
HDF 3mm, kolor buk), widoczne krawędzie w okleinie buk (ABS grubości 0,8-2 mm), metalowe 
uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128 mm (klasyczne, chrom połysk). Wszystkie blaty (grubość 
38 mm, firmy Pfleiderer lub równoważne) będą posiadały przednią krawędź zaokrągloną; 
dodatkowo listwę przyblatową w kolorze chrom mat po całej długości zabudowy, tak by woda nie 
zaciekała za szafki. Wszystkie szuflady firmy Blum - Tandembox lub równoważne (boki stalowe 
szare, obciążenie 30 kg), pełen wysuw, wyposażone w system cichego domykania zapewniający 
bezwysiłkowe, łagodne domknięcie - wyhamowanie i dociągnięcie szuflady, spód szuflady z płyty 
MDF 16 mm (kolor biały), długość prowadnicy 500 mm. Wszystkie półki w szafkach z płyty o 
grubości 18 mm, zainstalowane na czterech podpórkach o grubości 5 mm. Wszystkie stoły 
kuchenne będą wykonane z płyty laminowanej 36mm (pogrubianej, bez zaobleń, w kolorze buk) + 
cztery nogi metalowe ( okrągłe, chromowane, średnica 60 mm). Zainstalowane w meblach 
ociekarki: dwupółkowe, kolor biały. Komory zlewozmywakowe dostarcza zleceniodawca przed 
montażem, którego dokonuje wykonawca (bez podłączeń hydraulicznych) 

 
1. Aneks kuchenny nr 1 (poziom 0)  

 
Zabudowa o wymiarach 3420x600x850, wg rysunku (szafka pod zlew bez półki, szafki wiszące po 
2 półki, w jednej szafce ociekarka 2x półka), stół kuchenny prostokątny o wymiarach 
1200x800x800 – 1 szt. 
 



2. Aneks kuchenny nr 2 (poziom 1) 

 
Zabudowa o wymiarach 1825x600x850, wg rysunku (szafka pod zlew bez półki, szafki wiszące po 
2 półki, w jednej szafce ociekarka 2x półka),  stół kuchenny prostokątny o wymiarach 
1200x800x800 – 2 szt. 
 
3. Aneks kuchenny nr 3 (poziom 4)  

 
Zabudowa o wymiarach 2665x600x850, wg rysunku (szafka pod zlew bez półki, szafki wiszące po 
2 półki, w jednej szafce ociekarka 2x półka),  stół kuchenny prostokątny o wymiarach 600x600x800 
– 1 szt. 

 
 



Wszystkie wymiary podane są w mm, w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość. 
 
3. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

1. koszt netto oraz brutto całości prac, 
2. termin wykonania; 

 
Oferty prosimy składać do dnia 12 sierpnia 2011 r. w siedzibie zamawiającego: 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „AWR” 
lub pocztą elektroniczną: m.bialecki@pansa.pl 
 
 


