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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/043/2019         

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzki mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby 

relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeniesienia asortymentu wskazanego w tabelach poniżej.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. spakowania całości mienia znajdującego się w pomieszczeniu do pudeł kartonowych lub innych pojemników 

zapewniających płynny i bezpieczny transport: 

a. wyposażenie meblowe oraz pozostałe wyposażenie stanowiące część majątku pomocniczego, 

b. dokumentacja papierowa stanowiąca wyposażenie szaf, regałów , nadstawek i innych przenoszonych mebli, 

c. wyposażenie pomieszczeń w postaci artykułów biurowych oraz innego nieklasyfikowanego wyposażenia w nim 

się znajdującego, 

d. pozostałe wyposażenie nie wymienione wyżej (z wyjątkiem komputerów i sprzętu elektronicznego), 

2. dostarczenia odpowiednich materiałów do pakowania: kartonów tekturowych, transporterów, folii, markerów, taśm, 

sznurka itp., 

3. kartony tekturowe powinny być klapowe z tektury 5 warstwowej o gramaturze minimum 722 g i wymiarach 

wewnętrznych (dł. x szer. x wys.) około 600x400x400 mm, folia zabezpieczająca (typu stretch i bąbelkowa), 

4. demontażu mebli przed transportem w razie potrzeby, 

5. odpowiedniego oznakowania transportowanego mienia naklejkami nr pomieszczenia aktualnego - nr pomieszczenia 

tymczasowego - nr pomieszczenia docelowego, 

6. załadunku zapakowanego i zabezpieczonego mienia do samochodów, 

7. przewiezienia zapakowanego mienia pod wskazane adresy, 

8. wyładowania samochodów i wniesienia zapakowanego i zabezpieczonego mienia do wskazanych pomieszczeń, 

9. w przypadku pomieszczeń tymczasowych wskazanych przez Zamawiającego - ułożenia mienia w sposób bezpieczny nie 

powodujący uszkodzenia, 

10. ustawienia, rozpakowania oraz zmontowania na nowo transportowanego mienia we wskazany sposób w miejscu 

docelowym zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 

11. profesjonalnego zabezpieczenia mienia na czas transportu przy użyciu kartonów, styropianu, folii pęcherzykowej, folii 

stretch i koców przemysłowych, 

12. ofoliowania pojemników i dodatkowego wzmocnienia ich taśmą lub sznurami. Każdy pojemnik powinien posiadać 

naklejoną czystą etykietę do oznaczenia zgodnie z pkt. 5. 

oraz 

13. spakowania całości księgozbioru znajdującego się w pomieszczeniu według porządku katalogowego pod nadzorem 

upoważnionego pracownika Zamawiającego do pudeł kartonowych i zamkniętych pojemników plastikowych z bocznymi 

uchwytami  zapewniających płynny i bezpieczny transport, 

14. dołączenia do pudeł kartonowych wykazów księgozbioru  zawierających nr kolejny pudełka, oznakowanie odpowiednim 

kolorem miejsca docelowego, 

15. dołączenia do transportu zbiorczego rejestru zawartości pudełek przewożonych w danych transporcie po 2 egzemplarze 

dla każdej ze stron, stanowiący podstawę odbioru przetransportowanego księgozbioru przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego, 

16. załadunku, transportu i rozładunku księgozbioru oraz jego wnoszenia do wskazanych pomieszczeń przez 

Zamawiającego, 

17. rozpakowania księgozbioru jedynie z pojemników plastikowych, pod nadzorem upoważnionego pracownika 

Zamawiającego, 

Ponadto:  



 
 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 43 92 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych 

2 

18. Wykonawca w czasie przeprowadzki odpowiada za właściwe użytkowanie wind w nowej lokalizacji oraz ich 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Zastrzega się, iż windy muszą zostać zdane w stanie nie 

pogorszonym pod rygorem odpowiedzialności finansowej,  

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęć elementów budynków najbardziej narażonych na uszkodzenia 

– ściany, narożniki, drzwi ( zwłaszcza drzwi wejściowych ) przed rozpoczęciem przeprowadzki w celach dowodowych na 

wypadek żądania naprawy uszkodzeń, 

20. wykonanie zdjęć odbędzie się w obecności Wykonawcy,  

21. przeprowadzka powinna odbywać się od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 20.00 w razie potrzeby także w dni 

wolne od pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu ze względu na okoliczności, których na dzień 

sporządzania umowy nie da się przewidzieć, 

22. Wykonawca zapewni/ wskaże koordynatora usługi przeprowadzki mającego doświadczenie logistyczne i predyspozycje 

do zarządzania zespołem ludzi, który ściśle będzie współpracował z osobami odpowiedzialnymi ze strony 

Zamawiającego. Zamawiający wymagać będzie, aby co najmniej na 4 dni przed terminem przeprowadzki, Koordynator 

ze strony Wykonawcy przeprowadził wizję lokalną w miejscu świadczenia usługi, w celu podjęcia koniecznych 

przygotowań logistycznych, 

23. informacje dodatkowe określające szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) każdy pracownik Wykonawcy podczas wykonywania pracy zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,  

2) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie budynku w ubiór z 

widocznym oznaczeniem firmy Wykonawcy,  

3) podczas realizacji Usługi stale obecny będzie koordynator ze strony Wykonawcy,  

4) Wykonawca zastosuje się do wszelkich instrukcji Zamawiającego, a także do postanowień obowiązujących 

regulaminów, procedur i podobnych aktów związanych z przebywaniem i poruszaniem się po terenie budynków,  

5) do transportu i przenoszenia rzeczy wewnątrz budynków, wskazane jest użycie takich środków transportu, które nie 

powodują zniszczenia bądź uszkodzenia podłoża; niedopuszczalne jest przesuwanie ciężkich rzeczy po podłodze, co 

może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub podłoża,  

6) Wykonawca naprawi wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania Usługi, zarówno w pomieszczeniach jak i na 

przenoszonym mieniu,  

7) nadzór nad załadowywanym bądź rozładowywanym samochodem należy do obowiązków Wykonawcy; 

niedopuszczalne jest pozostawienie załadowanego samochodu bez dozoru,  

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym: organizacji i utrzymania 

zaplecza dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca 

wykonywania prac,  

9) wykonywanie robót może zostać wstrzymane przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

Zamawiający może przedłużyć planowany termin zakończenia prac, w przypadku wstrzymania wykonywania prac z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

10) Zamawiający przewiduje pokrywanie się etapów podczas relokacji,  

11) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy posiadał ważną i opłaconą polisę lub 

inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, ubezpieczenie się od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w 

zakresie prowadzonej działalności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na cały okres jego realizacji o wartości 

przedstawionej nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100), tytułem pokrycia roszczeń 

wynikających z wyrządzonych przez Wykonawcę szkód na osobie lub w mieniu, w szczególności szkód wyrządzonych 

przez Wykonawcę w ruchomościach i nieruchomościach Zamawiającego z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż 

termin planowanego zakończenia realizacji umowy.  

 

Polisa powinna do wysokości sumy gwarancyjnej obejmować również odpowiedzialność za:  

 szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe 

powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac, usług, 

 szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Wykonawcy, 

 szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, 

czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę, 
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12) w przypadku szkód, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, a które nie są objęte ubezpieczeniem – Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia tego rodzaju szkód z własnych środków, 

13) w przypadku wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany będzie odnowić 

wysokość minimalnego limitu odpowiedzialności wskazanego powyżej, przy założeniu, iż w umowie ubezpieczenia 

zastosowanie ma konsumpcja sumy ubezpieczenia.  

 

Wymienione mienie będzie przenoszone w dwóch etapach rozłożonych w czasie od dnia podpisania umowy do 31 października 

2019r.: 

I etap:  

Obejmuje przewiezienie całego mienia wskazanego w tabelach poniżej z dwóch budynków z Kampusu Uczelni na ul. Droga 
Męczenników Majdanka 70 do budynków na terenie Lublina również wskazanych w tabelach do lokalizacji docelowych lub 
tymczasowych wskazanych przez Zamawiającego. 
 
Etap I bezwzględnie musi zakończyć się do 28 lipca 2019r.  

 

1. Transport wyposażenia ( książek, czasopism, materiałów multimedialnych ) z Droga Męczenników Majdanka 70 z dwóch 
budynków do Kolegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 do pomieszczeń tymczasowych wskazanych przez 
Zamawiającego. 
 

Biblioteka Liczba książek w woluminach Liczba płyt CD/DVD Liczba metrów bieżących 

Biblioteka Instytutu 
Pedagogiki 

 
 

2000 
 
 

  
 

50 
 
 

Biblioteka Nauk 
Politycznych i 
Komunikacji Społecznej 

 
 

800 
 
 

  
 

20 
 
 

Biblioteka Instytutu 
Pedagogiki 

 
 

12000 
 
 

  
 

300 
 
 

Biblioteka Nauk 
Politycznych i 
Komunikacji Społecznej 

 
2000 

 

  
50 

 

  
2364 

 

 
30 

 

 16800 2364 450 

 

2. Transport pełnego wyposażenia z dwóch pomieszczeń dydaktycznych DMM2 i DMM3 z Droga Męczenników Majdanka 70 do 

pomieszczeń tymczasowych wskazanych przez Zamawiającego przy Kolegium Jana Pawła II, przy Al. Racławickich 14 oraz 

lokalizacji wskazanych w tabelach. Pełny wykaz mienia umieszczony został poniżej w tabelach. 

 

II etap: 

Obejmuje przeniesienie mienia z lokalizacji tymczasowych do lokalizacji docelowych wraz z montażem mebli w sposób wskazany 

przez Zamawiającego. 

 

W pierwszej kolejności  z pomieszczeń Katedry Prawa Kanonicznego znajdujących się na 5 piętrze: pokój nr C-523, C-525, C-539  

i 7 piętrze: pokój nr  C-722, C-743, C-748  książki, prace, czasopisma oraz pozostałe wyposażenie znajdujące się  
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w pomieszczeniach i przewiezie w przeliczeniu na półki ok. 180 mb ww. mienia do wskazanych pomieszczeń Collegium Iuridicum 

przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie. Budynek jest budynkiem trzypiętrowym wyposażonym w windę osobową.  

 

Etap II bezwzględnie musi zakończyć się do  31 października 2019r. 

Lokalizacje tymczasowe, o których mowa przy obu etapach dotyczą wyłącznie mienia przewożonego do Kolegium Jana Pawła 

II przy Al. Racławickich 14, które docelowo przeniesione zostanie do pomieszczeń znajdujących się w tym samym budynku lub 

do budynku „Hoteliku” stanowiącego jeden kompleks z budynkiem Kolegium Jana Pawła II.  

Przewidziany termin przeprowadzki do budynku „Hoteliku”, Zamawiający przewiduje na 12 września 2019r.   

Zamawiający zastrzega prawo do poinformowania Wykonawcy o możliwym rozpoczęciu przeprowadzki do miejsca 

docelowego w terminie 3 dni roboczych przed jej rozpoczęciem. 

 

Wykaz mienia do spakowania i przewiezienia z Drogi Męczenników Majdanka 70. 
 
DMM2: 
 
Parter 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DMM 
  ASORTYMENT ILOŚĆ [sztuk] 

NUMER 
POMIESZCZENIA 
DOCELOWEGO/ 

UWAGI 

2 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

12   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

23   

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

3 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

12   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

23   

tablica suchościeralna na nóżkach 
szer.73cmxwys.113cmcm/gł.6cm 

1   

4 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

29   

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

5 Zakrystia 
szafa zdobiona 
wys.210cm/szer.90cm/gł.70cm 

2 
Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik Męski/parter  
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Szafka wisząca zdobiona 
dwudrzwiowa 
wys.76cm/szer.120cm/gł.36cm 

1 
Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik Męski/parter  

komoda zdobiona 
wys.90cm/szer.120cm/gł.80cm 

1 
Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik Męski/parter  

wieszak ubraniowy dwustronny 
”szatniowy” stojący 
szer.170cm/gł.35cm/wys.160cm 

1 

Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik 

Męski/piwnica Chwały  

stół zdobiony blat 100cmx100cm 
wys.51cm 

1 

Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik 

Męski/piwnica Chwały  

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1 

Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik 

Męski/piwnica Chwały  

krzesła aluminiowe z plastykowym 
siedziskiem (składane) 

3 

Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik 

Męski/piwnica chwały  

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

1 

Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik 

Męski/piwnica Chwały  

abażury (kształt ścięty stożek wys. 
ok.120 cm, szer. podstawy 90cm) 

2 
 

okiennica z witrażem 
szer.132cm/wys. max.220/gł.10cm 

1 

Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik 

Męski/cyklista  

6-7 Kaplica 

ambona wys.117-
130cm/szer.51cm/gł.51cm 

1 
Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik Męski/kaplica 

ołtarz 
wys.90cm/szer.102cm/gł.102cm 

1 
Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik Męski/kaplica 

tabernakulum na słupku wys. 
całkowita 180 cm,  
Podstawa słupka 
szer.43cm/gł.43cm/wys.11cm, 
tabernakulum  
szer.40cm/gł.32cm/wys.61cm 

1 
Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik Męski/kaplica 

krzesła aluminiowe z plastykowym 
siedziskiem (składane) 

49 

Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik 

Męski/piwnica Chwały  

ikona wys.100cm/szer.60cm/gł.4cm 1 
Męski Dom Studencki 

Konstantynów 1 B  
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okiennica z witrażem 
szer.132cm/wys. max.220/gł.10cm 

2 
Lublin, ul. Niecała 8 

Akademik Męski/kaplica  

8/9/10 Aula 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

72 w tym 3 szt. uszkodzone 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

13 b Magazyn 
regał z zamykaną szafką 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

1 
 

17 Małe Studio Radiowe 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

1   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

3   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

kontenerki biurkowe 3 

  

  

  

biurko 1   

Krzesła drewniane na metalowym 
stelażu 

4   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

13   

18 Małe Studio Radiowe 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

4   

krzesła drewniane 1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

9   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5   

24 Szatnia 

wieszak ubraniowy dwustronny 
”szatniowy” stojący 
szer.170cm/gł.42cm/wys.165cm 

8 
 

Szafa ubraniowa na nóżkach 
szer.60cm/gł.52cm/wys.200cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 
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krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3   

Stolik szatniowy (do wnęki 
drzwiowej) z ruchomym blatem 
Wys.78cm/szer110cm(w tym 60cm 
blat)/gł.50cm 

1 
 

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1 
 

krzesła aluminiowe z plastykowym 
siedziskiem (składane) 

1   

26 
Laboratorium 

telewizyjne 

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

3   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

24   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

5   

27 Sala ćwiczeniowa 

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

10   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

20   

29 Sala ćwiczeniowa 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

4   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

16   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

1   

38 Sala ćwiczeniowa 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

16   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

32   

39 
Katedra Samorządu 

Terytorialnego i 
szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   
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Polityki Lokalnej regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

2 H(CP)-24 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-24 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3 H(CP)-24 

40 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

41 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 H(CP)-29.3  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-22 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-24 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 
H(CP)-24-2 sztuki; 
H(CP)-23-2 sztuki 

prace licencjackie 20 pudeł H(CP)-24 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

szafa metalowa 
szer.94cm/gł.45cm/wys.175cm 

2   

regały metalowe z półkami 
wys.270cm/szer.98cm/gł.55cm 

6   

regały metalowe z półkami 
wys.220cm/szer.98cm/gł.40cm 

6   

krzesła drewniane 6   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

wózek biblioteczny na kołach 
wys.95cm/szer.107cm/gł.30cm 

1   

45 Biblioteka 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

krzesła drewniane 39   
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regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3   

regał zamknięte (dół szafka,góra 
drzwiczki przeszklone) 
wys.200cm/szer.90cm/gł.43cm 

2   

wieszak ubraniowy podstawa 
fi35cm/wys.190 cm, szer. 
wieszaków 40cm 

1   

46 

Katedra Historii 
Współczesnej i 

Ruchów Społecznych 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 
H(CP)-29.3-1 sztuka; 
H(CP)-26- 2 sztuki 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-26  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3 H(CP)-26  

47 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)-26  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-29.3  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-26  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 H(CP)-26 – 2 sztuki 

krzesła drewniane 1   

48 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)-22 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-26  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 H(CP)-26  

49 
Katedra Samorządu 

Terytorialnego i 
Polityki Lokalnej 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)-24 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   
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biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-24 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 H(CP)-23-1 sztuka 

korytarz parter korytarz parter 

siedzisko potrójne (3 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.180cm/gł.63cm/wys.83cm 

2   

siedzisko poczwórne (4 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.260cm/gł.63cm/wys.83cm 

4   

gablota wisząca drewniana z 
drzwiczkami szklanymi 
szer.103cm/wys.108cm/gł.11cm 

10 w tym jedna bez szyb 

ławka drewniana 
dł.185cm/szer.33cm/wys.44cm 

14  

gablota stojąca na stoliku – 
przeszklenie od góry, wys. 
całk.93cm/wys. Samej gabloty17cm 
/szer140cm/gł.70cm 

2   

 
 
 
 
 
 
 
I piętro 
 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DMM 
  ASORTYMENT ILOŚĆ [sztuk] 

NUMER 
POMIESZCZENIA 
DOCELOWEGO/ 

UWAGI 

100   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

1   

biurko komputerowe wiśnia 
wys.75cm/szer.120cm/gł.60cm 

2   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

1   

perkusja 1   

obraz szer.51cm/wys.41cm/gł.2 cm 1   

101/102 Sala ćwiczeniowa 
biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   
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krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

4   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) z pulpitem 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

56 
W tym z 
niekompletnym 
pulpitem 5 sztuk 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

103 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

Ławka drewniana „korytarzowa” 
dł.180cm/szer.33cm/wys.41cm 

1 

  
Żeński Dom Studencki 

Konstantynów 1 D/ 

piętro XI   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

29 
W tym z 
niekompletnym 
pulpitem 9 sztuk 

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

104 Sala ćwiczeniowa 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

47 
W tym z 
niekompletnym 
pulpitem 17 sztuk 

105 Sala ćwiczeniowa 

ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

13   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

21   

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

106 Aula 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   
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kontener biurkowy/szafka 
wys.60cm/szer.60/gł.45cm 

1 

  

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

61 
W tym z 
niekompletnym 
pulpitem 5 sztuk 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

111 Katedra Teorii Polityki 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 H(CP)-27 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-27 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5 H(CP)-27-4 sztuki 

112/113/114 
Dziekanat/Sekretariat

/Gabinet Dyrektora 
Instytutu 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

5 

całość asortymentu do 
wnęki C-4 (4p.CJPII) wg 
opisu od użytkowników 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

2 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

14 

Krzesła obrotowe 2 

Kontener biurkowy/szafka 
wys.61cm/szer.43/gł.55cm 

1 

tablica korkowa 90cm/120cm/1,5cm 1 

tablica korkowa 90cm/60cm/1,5cm 1 

biurko komputerowe (inne) 
wys.75cm/szer.80cm/gł.36cm 

1 

Segregatory 55 

Kuwety plastikowe na dokumenty 30 

Pudła A4 z dokumentami 38 
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Pudełka na toner  8 

115 Sala Rady Instytutu 

Stół drewniany 
szer.161cm/gł.71cm/wys.77cm 

4   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

22   

116 AULA 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

szafka z szufladami 
szer.60cm/gł.45cm/wys.60cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

52   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

117 
Koło naukowe KUL 

Politea 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

6   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

2   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

3   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(czarna rama) 

1   

krzesło drewniane 1   

urna na głosy 1 H(CP)-31 

Pudła z dokumentami 5 H(CP)-31 
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118 Sala komputerowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

Krzesła obrotowe 19   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

3   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

120 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

27 
W tym z 
niekompletnym 
pulpitem 4 sztuki 

Ławka drewniana „korytarzowa” 
dł.185cm/szer.33cm/wys.41cm 

1 

  
Żeński Dom Studencki 

Konstantynów 1 D/ 

piętro XI  

 

121/122 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

31 
W tym z 
niekompletnym 
pulpitem 1 sztuka 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

123   

szafa 
wys.190cm/szer.100cm/gł.60cm 

1 
 

regał 
wys.190cm/szer.100cm/gł.60cm 

1 
 

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

szafa 
wys.190cm/szer.80cm/gł.60cm 

1 
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krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

1 
W tym z 
niekompletnym 
pulpitem 1 sztuka 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5   

szafka metalowa z szufladami 
szer.42,5cm/gł.60cm/wys.117cm 

1   

szafa metalowa 
szer.70cm/gł.50cm/wys.185cm 

1   

stolik drewniany na stalowych 
nogach średnicy 6 cm, grubość 
drewnianego blatu 4 cm, wysokość 
całkowita 73 cm, blat szerokości 71 
cm w kształcie ćwierćkolistym o 
grubości 71cm (litera l) długość 
blatu 180, szerokość 230cm 

1   

gablota stojąca przeszklona na 
stoliku- wymiary stolika 
szer.128cm/gł.60cm/wys.79cm, 
wymiary gabloty podstawa 
szer.128cm/gł.60cm, wysokość od 
frontu 20cm, wysokość z tyłu 36cm, 
5 ścianek przeszklonych w ramie 
drewnianej 

1   

gablota stojąca przeszklona na 
stoliku- wymiary stolika 
szer.158cm/gł.62cm/wys.68cm, 
wymiary gabloty podstawa 
szer.158cm/gł.68cm, wysokość od 
frontu 20cm, wysokość z tyłu 36cm, 
5 ścianek przeszklonych w ramie 
drewnianej 

1   

wieszak odzieżowy stalowy 
podstawa krzyżowa 50cm/50cm, 
wysokość168cm 

1   

stolik kawowy okrągły wiklinowy ze 
szklanym blatem śr.54cm, wysokość 
50cm 

1   

fotele wiklinowe z siedziskami z 
poduszkami, 
wys.76cm/szer.65/gł.65cm 

2   

Kanapa narożnikowa, szerokość 
siedziska 95cm, wys.85cm 
szer.240cm/168cm 

1   

127 Sala ćwiczeniowa 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

17   



 
 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 43 92 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych 

16 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

34 H(CP)-31 

128 
Instytut Nauk 

Politycznych i Spraw 
Międzynarodowych 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)-21 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-28 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-22 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4   

129 Katedra Teorii Polityki 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)-39.3  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-28  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5 H(CP)-28  

Prace magisterskie i licencjackie 80 H(CP)-28 

130 Katedra Teorii Polityki 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

1 H(CP)-38  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-37  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4   

książki B5 do A3 400 
H(CP)-27 (ilość z 
pom.130 i 111 budynku 
DMM2) 

Prace magisterskie i licencjackie 50 
H(CP)-27 (ilość z 
pom.130 i 111 budynku 
DMM2) 

131 Katedra Teorii Polityki 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 H(CP)-28  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   



 
 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 43 92 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych 

17 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-25 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5 H(CP)-25  

132 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 
H(CP)-31- 2 sztuki, 
H(CP)-21-1sztuka, 
H(CP)-22-1 sztuka 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-33  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-21 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3 H(CP)-25  

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1 H(CP)-25 

Prace magisterskie i licencjackie 80 H(CP)-25  

133 
Katedra Stosunków 
Międzynarodowych 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

2 H(CP)-25  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-25  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 H(CP)-25 – 2 sztuki 

134 AULA 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

mównica nieobudowana z podstawą 
wys.135cm/szer.55cm/gł.100cm 
całkowita z podstawą 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

109   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

szafka z szufladami 
szer.60cm/gł.45cm/wys.60cm 

1   
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135 
Katedra Studiów 

Wschodnich 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)-25  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-36 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-25  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3 H(CP)-25  

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

1   

stolik kawowy okrągły 
śr.67cm/wys.57cm 

1 H(CP)-29.2 

fotel tapicerowany na drewnianej 
ramie wys.95cm/szer.75cm/gł.62cm 

2 H(CP)-29.2 

136 Katedra Teorii Polityki 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)-33  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-29.2  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-29.3  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 H(CP)-29.3  

krzesło drewniane 2 H(CP)-29.3  

Szafka z półkami 
szer.72cm/gł.37cm/wys.84cm 

1   

Komoda z 4 szufladami 
Szer.80cm/gł.46cm/wys.94cm 

1   

regał na nóżkach 
wys.199cm/szer.85cm/gł.40cm 

1   

biurko z 2 kontenerami 
wys.75cm/szer.150cm/gł.75cm 

1   

książki  1000 H(CP)-29.2 

Pudła A4 z dokumentami 10 H(CP)-29.2 

137 
Katedra Stosunków 
Międzynarodowych 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)-29.2  
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biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-29.3  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-29.3  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

6 
H(CP)-29.2-3 sztuki; 
H(CP)-29.3-3 sztuki 

fotel obrotowy skórzany 
wys.124cm/gł.60cm/szer.65cm 

1 H(CP)-29.2 

stolik kawowy  
Szer.55cm/gł.55cm/wys.44cm 

1 H(CP)-29.3 

fotel z oparciem obity, na 
drewnianych nóżkach 
szer.67cm/gł.67cm/wys.62cm 

1 H(CP)-29.3 

korytarz parter korytarz parter 

tablica korkowa 150cmx100cmx2cm 1   

siedzisko poczwórne (4 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.260cm/gł.63cm/wys.83cm 

4   

gablota wisząca drewniana z 
drzwiczkami szklanymi 
szer.103cm/wys.108cm/gł.11cm 

10 w tym jedna bez szyb 

ławka drewniana 
dł.185cm/szer.33cm/wys.44cm 

10 
 

 
II piętro 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DMM 
  ASORTYMENT ILOŚĆ [sztuk] 

NUMER 
POMIESZCZENIA 
DOCELOWEGO/ 

UWAGI 

200 
Pomieszczenie 

Opiekuna Praktyk 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4   

tablica 90cmx60cm 1   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

1   

201/202 
Dziekanat/Gabinet 

Dziekana WNS 
szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 3   
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regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm, w 
tym jeden z szafką w dolnej części  

3   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

4   

biurko czarne z kontenerem 
szer.120cm/gł.58cm/wys.75cm 

1   

szafa czterodrzwiowa na dokumenty 
wys.230cm/szer.80cm/gł.40cm 

6   

biurko komputerowe z kontenerem 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

szafka trzyszufladowa na indeksy 
wys.50cm/szer.40cm/gł.50cm 

10   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

7   

szafka wisząca dwudrzwiowa z półką 
wys.100cm/szer.80cm/gł.40cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

9   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

5   

Krzesła obrotowe 4   

Stolik wys.53cm/szer.75cm/gł.75cm 1   

Półka pod komputer 1   

Pudełka z dokumentami (po 
papierze xero A4) 

64   

tablica korkowa 
wys.90cm/szer.60cm/gł.2cm 

4   

203 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

3   

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 2   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

3   
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krzesło metalowe z obiciem czarne 6   

204 
Katedra Języka 

Mediów i Komunikacji 
Społecznej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 2   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2 H(CP)-31 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-38 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

10 
H(CP)-37-4 sztuki 
H(CP)-38-4 sztuki 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

Krzesła obrotowe 1   

Regał czarny 
wys.160cm/szer.87cm/gł.34cm 

1 H(CP)-39.3 

szafka czarna 
wys.71cm/szer.87cm/gł.34cm 

1   

stolik szkolny 
wys.73cm/szer.80cm/gł.80cm 

1   

tablica biała  
Wys.89cm/szer.119cm/gł.12 cm 

1 H(CP)-37 

tablica korkowa 
wys.120cm/szer.180cm/gł.2cm 

1 H(CP)-38 

tablica korkowa 
wys.90cm/szer.150cm/gł.2cm 

1 H(CP)-38 

stolik na kółkach 
wys.72cm/szer.59cm/gł.48cm 

1 H(CP)-37 

karton z książkami (komplet 70 egz) 2 H(CP)-37 

karton z czasopismami (komplet 62 
egz) 

1 H(CP)-37 

karton z pracami dyplomowymi 
(komplet 94 egz) 

1 H(CP)-37 

karton z kartridżami do drukarki  1 H(CP)-37 

karton z 11 obrazami i 2 flakonami 1 H(CP)-38 

karton z filiżankami 1 H(CP)-38 

karton z archiwalnymi czasopismami 3 H(CP)-38 
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karton z segregatorami 1 H(CP)-38 

205 
Katedra Kultury 

Medialnej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2 H(CP)-37 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-38 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-34  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 
H(CP)-32 – 2 sztuki 
H(CP)-33 – 2 sztuki 

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

1   

206 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

6   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

18   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

4   

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

207/208/209 AULA 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

32   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

30   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

5   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) z pulpitem 

23   

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

tablica ogłoszeniowa na stojakach 
metalowych wys. 
całk.208cm/szer.całk.148cm/gł.50cm 
gr. samej tablicy 12 cm 

1   
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212 

Katedra Semiotyki i 
Retoryki 

Dziennikarstwa 
Audiowizualnego 

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 6 
H(CP)-29.3-2 sztuki  
H(CP)-37-1 sztuka 
H(CP)-34–3 sztuki 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-39.3 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

3 
H(CP)-32-1 sztuka 
H(CP)-33-1 sztuka 
H(CP)-34-1 sztuka 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2 H(CP)-34 

Krzesła obrotowe 3 H(CP)-34 

Regał metalowy 
wys.175cm/szer.91cm/gł.40cm 

2 H(CP)-34 

Regał plastikowy 
wys.185cm/szer.80cm/gł.35cm 

1 H(CP)-34 

krzesła aluminiowe z plastykowym 
siedziskiem (składane) 

10 H(CP)-34 

Książki w formacie B5 do A3 300 H(CP)-34 

Prace magisterskie i licencjackie, 
czasopisma 

100 H(CP)-34 

Telewizor 50/70/50 1 H(CP)-34 

214 
Podręczny magazyn 
biurowy Instytutu 

Dziennikarstwa 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

1   

215 
Pokój administratora 

obiektu 

tablica korkowa 
wys.90cm/szer.120cm/gł.2cm 

1   

tablica korkowa 
wys.60cm/szer.90cm/gł.2cm 

1   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 2   

szafa na klucze zamykana 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

2   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

Krzesła obrotowe 1   
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Szafka wisząca z przegródkami 
wys.32cm/szer.110cm/gł.26cm 

1   

Komoda z 4 szufladami 
wys.75cm/szer.39cm/gł.35cm 

1   

216 Gabinet Dyrektora  

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1 

całość asortymentu 
wnęka C-9 (9p.CJPII) wg 
opisu od użytkowników 

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

stolik wys.62cm/szer.90cm/gł.44cm 1 

stół szklany okrągły wys.76cm 
średnica 100cm 

1 

krzesła drewniane do stołu 6 

fotel obrotowy z siedziskiem 
tapicerowanym i oparciem z 
materiału siatkowego na ruszcie 
wys.122cm/gł.54cm/szer.61cm 

1 

szafka narożnikowa gł.80 
cm/wysokość 87 długość 220 i 120 
cm 

1 

kanapa wys.88/szer.135/gł.90 cm 1 

szafka wisząca z przegródkami 
wys.110cm/szer.110cm/gł.24cm 

1 

tablica korkowa 
wys.60cm/szer.90cm/gł.2cm 

1 

segregatory 4 

teczki 5 

ekspres do kawy 1 

czajnik elektryczny 1 

skaner linijkowy 1 

dyktafon 1 

217-219   

Ławka szkolna nietypowe wymiary 
wys.77cm/szer.130cm/gł.50cm 

6   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   
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krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

31   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 1   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

wieszak ubraniowy z koszem na 
parasole wys.185 cm 

1   

220 
Sekretariat Instytutu 

Dziennikarstwa 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 3 

całość asortymentu 
wnęka C-9 (9p.CJPII) wg 
opisu od użytkowników 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1 

kontenerek 41cm/44cm/49cm 1 

stolik 46cm/65cm/50cm 1 

szafka wisząca 60cm/50cm/19cm 1 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2 

tablica korkowa 
wys.150cm/szer.100cm/gł.2cm 

1 

tablica korkowa 
wys.60cm/szer.90cm/gł.2cm 

1 

segregatory 42 

Pudełka z dokumentami (po 
papierze xero A4) 

5 

222 
Redakcja "Coś 

nowego" 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

3   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

11   

taborety tapicerowane -średnica 40 
cm 

2   
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krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie)  

1   

222A Koło naukowe 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

wieszak ubraniowy 140 cm 1   

222B Biuro Passion tv 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5   

stolik 55cm/55cm/wys.45cm 1   

krzesła drewniane 2   

223 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

3   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

18   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

8   

tablica kredowa zielona 
wys.101cm/szer.172cm/gł.2cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

224 
Katedra Komunikacji 

Wizualnej 

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 1 H(CP)-37  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

2 H(CP)-39.3-1 sztuka 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-39.2 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

4 

H(CP)-23-1 sztuka 
H(CP)-39.3-1 sztuka 
H(CP)-38-1 sztuka 
H(CP)-37- 1sztuka 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

9 
H(CP)-39.3-8 sztuk 
H(CP)-39.2-1 sztuka 
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krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

1 H(CP)-39.2 

krzesło drewniane 1   

Wieszak ubraniowy 
wys.170cm/szer.92cm/gł.25cm 

1   

Regał biały 
wys.190cm/szer.40cm/gł.25cm 

2 H(CP)-39.3 

Regał czarny 
wys.160cm/szer.87cm/gł.34cm 

1 H(CP)-39.3 

szafka biała 
wys.73cm/szer.60cm/gł.45cm (jedna 
z szufladami) 

2   

tablica korkowa 
wys.120cm/szer.180cm/gł.2cm 

1 H(CP)-39.3 

wystawa foto rozmiaru arkusza 
około A2 (70cmx100cm) plansze PCV 

32 H(CP)-39.3 

opakowania po papierze xero A4 z 
dokumentami i papierem 

8 H(CP)-39.3 

Książki A3/A4 300 H(CP)-39.3 

segregatory 40 H(CP)-39.3 

Prace dyplomowe 100 H(CP)-39.3 

Materiały biurowe – teczki  150 H(CP)-39.3 

225 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

8   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

Krzesła obrotowe 6   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) 

3   

ławka drewniana 
dł.185cm/szer.33cm/wys.44cm 

1   

tablica suchościeralna 
wys.107cm/szer.68cm na nogach 

1   

227 
Katedra Komunikacji 

Wizualnej 
szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   
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regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 4 H(CP)-39.3 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2 H(CP)-39.3  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5 H(CP)-31 

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

1 H(CP)-31 

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie)  

3   

Wystawa foto rozmiaru około A2, 
plansze plexy 

7 H(CP)-31 

Obraz wys.120cm/szer.92cm 1 H(CP)-39.2 

Obraz wys.30cm/szer.40cm 1 H(CP)-39.2 

Płaskorzeźba A3 1 H(CP)-39.2 

Dyplom uznania dla Prof. Mądzika 1 H(CP)-39.2 

Książki A3/A4 966 H(CP)-39.2 

Czasopisma A3/A4 150 H(CP)-39.2 

Foldery A3/A4/A5 200 H(CP)-39.2 

Prace dyplomowe 25 H(CP)-39.2 

228 Pracownia Retoryczna 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

21   

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

229 
Pracownia 

Prasoznawcza 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

12   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

19   

krzesło metalowe z obiciem 2   
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regały metalowe z półkami 
wys.270cm/szer.98cm/gł.55cm 

5   

Księgozbiory (stare czasopisma) do 
zapakowania w kartony A3 

20   

234 Sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

1   

krzesło obrotowe 18   

235 
Katedra Medialnej 

Komunikacji 
Społecznej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1 H(CP)-31  

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 1 H(CP)-38 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-32 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2 H(CP)-32  

tablica korkowa 
wys.60cm/szer.90cm/gł.2cm 

1 H(CP)-32 

Książki od B5 do A3 100 H(CP)-32 

Prace magisterskie i licencjackie 50 H(CP)-32 

segregatory 11 H(CP)-32 

Papier xero w pudełkach 5-cio 
ryzowe 

1 H(CP)-32 

Dokumenty w kartonach po papierze 
xero 

3 H(CP)-32 

236 
Katedra Medialnej 

Komunikacji 
Społecznej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 3 H(CP)-32  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-32 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3 H(CP)-33  
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krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

2   

krzesła drewniane 1   

książki B5 do A3 100 H(CP)-33 

Dokumenty w kartonach po papierze 
xero 

3 H(CP)-33 

237 
Katedra Kultury 

Medialnej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 3 
H(CP)-33 -1 sztuka 
H(CP)-36 -1 sztuka 
H(CP)-35 -1 sztuka 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

2 H(CP)-35  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-34  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3 H(CP)-35  

krzesła drewniane 3   

tablica korkowa 
wys.60cm/szer.90cm/gł.2cm 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1 H(CP)-36  

Tablica wisząca 100cmx75cmx3cm 1   

238 
Katedra Kultury 

Medialnej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2 H(CP)-35  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-36  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 H(CP)-36  

Szafka wys.83cm/szer.68cm/gł.35cm 1   

Lustro wys.102cm/szer.68cm/gł.4cm 1   

tablica korkowa 
wys.60cm/szer.90cm/gł.2cm 

1   

239 
Katedra Warsztatu 

Medialnego i 
szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   
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Aksjologii 
regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2 H(CP)-23  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-37  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-23  

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

1   

krzesła drewniane 3   

tablica korkowa 
wys.60cm/szer.90cm/gł.2cm 

1   

240 
Katedra Medialnej 

Komunikacji 
Społecznej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2 H(CP)-32 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-33  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2 H(CP)-31 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2 

H(CP)-33 krzesło obrotowe 1 

krzesło drewniane 1 

Odbiorniki radiowe ( Poemat Jubilat) 2 H(CP)-33 

Książki w formacie B5 do A3 200 H(CP)-33 

Prace magisterskie i licencjackie 150 H(CP)-33 

segregatory 10 H(CP)-33 

Papier xero w pudełkach 5-cio 
ryzowe 

1 H(CP)-33 

dokumenty papierowe w pudłach po 
papierze xero A4 

8 H(CP)-33 

Tablice wystawowe zawieszane 
130x55x2 

19 H(CP)-33  
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tablica korkowa 
wys.60cm/szer.90cm/gł.2cm 

1 H(CP)-33 

241 AULA 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

99   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

5   

krzesła ze sklejki z metalową ramą 
(niebieskie) z pulpitem 

8   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm z 
rynną stalową z kątownika 

1   

mównica nieobudowana z podstawą 
wys.135cm/szer.55cm/gł.100cm 
całkowita z podstawą 

1   

stojak na kwiaty z półkami - słupek 
wys.150cm/szer.30cm/gł.30 

1   

242 

Katedra Semiotyki i 
Retoryki 

Dziennikarstwa 
Audiowizualnego 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 3 H(CP)-38 -3 sztuki 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

2 H(CP)-27-1 sztuka 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2 H(CP)-28 

krzesło drewniane 3 H(CP)-28-2 sztuki 

tablica korkowa 
wys.90cm/szer.60cm/gł.2cm 

1 H(CP)-34 

tablica suchościeralna na nóżkach 
szer.73cmxwys.113cmcm/gł.6cm 

1 H(CP)-34 

243 
Katedra Warsztatu 

Medialnego i 
Aksjologii 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1 H(CP)-21 

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 3 H(CP)-23  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

2 H(CP)-21-1 sztuka 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2 H(CP)-23  
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krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

11 
H(CP)-21 – 5 sztuk 
H(CP)-22 - 6 sztuk 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

4 

H(CP)-29.3-1 sztuka 
H(CP)-24-1 sztuka 
H(CP)-21-1 sztuka 
H(CP)-39.2-1 sztuka 

fotele na ruszcie ze sklejki 
tapicerowane siedzisko 
wys.98cm/szer.64cm/gł.75cm 

2 H(CP)-23  

krzesło drewniane 1 H(CP)-21  

tablica suchościeralna 
100cmx170cmxgł.2cm 

1 H(CP)-23 

Prace magisterskie i licencjackie 60 H(CP)-23 

segregatory 3 H(CP)-23 

Organizery biurowe 14 H(CP)-23 

Radio 20cm/20cm/60cm 1 H(CP)-23 

Plakaty w ramach 90cm/45cm 4 H(CP)-23 

zdjęcia i wydruki w ramach do 
rozmiaru A3 

8 H(CP)-23 

zdjęcia i wydruki w ramach do 
rozmiaru A2 

2 H(CP)-23 

zdjęcia i wydruki w ramach do 
rozmiaru A1 

1 H(CP)-23 

Książki 140 H(CP)-23 

pudła z tonerami 4 H(CP)-23 

Wieszak ubraniowy  2 H(CP)-23 

Dokumenty papierowe luzem 4 pudła H(CP)-23 

244 
Katedra Kultury 

Medialnej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 4 H(CP)-36  

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 H(CP)-36  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-34  
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Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

3 
H(CP)-31 -1 sztuka 
H(CP)-22 -1 sztuka 
H(CP)-35 -1 sztuka 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4   

krzesło drewniane 9   

fotel 1 H(CP)-35  

szafka 73cm/200cm/37cm 1   

książki 1 000 H(CP)-35 

krzesło metalowe 1   

  Korytarz II piętro 

siedzisko potrójne (3 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.180cm/gł.63cm/wys.83cm 

1   

gablota wisząca drewniana z 
drzwiczkami szklanymi 
szer.103cm/wys.108cm/gł.11cm 

6   

gablota wisząca typu antyrama z 
obramowaniem poziomym 
szer.100cm/wys.75cm/gł.3cm 

13 

H(CP)-33 (z pom.240 i 
korytarza) gablota wisząca typu antyrama z 

obramowaniem poziomym 
szer.86cm/wys.56cm/gł.3cm 

1 

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

2   

ławka drewniana 
dł.185cm/szer.33cm/wys.44cm 

4 
 

ławka drewniana 
dł.180cm/szer.33cm/wys.44cm 

7 
 

tablica ogłoszeniowa na stojakach 
metalowych wys. 
całk.208cm/szer.całk.148cm/gł.50cm 
gr. samej tablicy 12 cm 

1   

DMM 3 

Parter 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DMM 3 
  ASORTYMENT ILOŚĆ [sztuk] 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DOCELOWEGO/UWAGI 
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5 sala ćwiczeniowa 

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

7   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 

1   

rynna pod tablicę z kątownika 
stalowego 
wys.1cm/gł.4cm/dł.170cm 

1   

 6/7 sala wykładowa 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm 

1   

rynna pod tablicę z kątownika 
stalowego 
wys.1cm/gł.4cm/dł.170cm 

1   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

16   

Ławka drewniana „korytarzowa” 
dł.180cm/szer.33cm/wys.41cm 

1 

Żeński Dom Studencki 

Konstantynów 1 

D/piętro XI 

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

13   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

25   

15 

magazyn 

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 1   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

7   

16 socjalny 
biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   
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Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2   

17 socjalny 

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

wieszak na ubrania 1   

19 sala wykładowa 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

64   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

11   

20/21 sala wykładowa 

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

39   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

12   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

20   

22 sala ćwiczeniowa 

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 

1   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

26   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   
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rynna pod tablicę z kątownika 
stalowego 
wys.5cm/gł.8cm/dł.170cm 

1   

obraz w ramie format A3 
  
  

  

1 
  
  
  

  
  
  

  

24 
Pracownia edukacji 

literackiej i teatralnej 

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 2   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

6   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 6   

regał 1   

tablica korkowa 90cm/120cm/1,5cm 1   

biurko 1   

kontenerek 1   

krzesło obrotowe 1   

krzesło drewniane 1   

stolik pod komputer 1   

szafka z trzema półkami 1   

25 
pracownia edukacji 

zdrowotnej 

tablica kredowa zielona bez skrzydeł 
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 

1   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   
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biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

8   

rynna pod tablicę z kątownika 
stalowego 
wys.4cm/gł.7,5cm/dł.170cm 

1   

krzesła tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

17   

26 

pracownia 
poradnictwa i 

kształcenia 
ustawicznego 

tablica kredowa zielona bez skrzydeł 
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 

1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 3   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

komoda 1   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

6   

tablica korkowa 120x90 1   

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

23   

obrazy A2/A3 4   

antyramy A3 4   

30 Księgozbiory 

regał metalowy 250/95/23 44   

księgozbiory 197mb 1   

31 
katedra historii 

wychowania i opieki 

Regał 80/182/36 2   

regał otwarty buk 72/195/40 3 CPJ II nr 523 

szafa ubraniowa 80/182/38 1   

biurko buk 72/120 4   
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kontenerek buk 43/72 4   

stanowisko komputerowe 70/72 1   

krzesło obrotowe 5   

krzesło tapicerowane metalowe 2   

krzesło sklejka 3   

wieszak stojący 1   

mapa ścienna 1 

C-523 

tablica magnetyczna 80/100 1 

mapa magnetyczna 70/100 1 

tablica stojąca z portretami 1 

woluminy książek( książki 
czasopisma, prace dyplomowe) 

840 

zegar ścienny 1 

papier A4 w pudłach po 5 ryz 3 

32 
koło naukowe 

studentów pedagogiki 
specjalnej 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 2   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 1   

krzesło tapicerowane metalowe 4   

33 
koło naukowe 
doktorantów 
pedagogiki 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesło tapicerowane metalowe 17   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 3   
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szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

34 
pracownia zarządzania 

oświatą 

Ławka drewniana „korytarzowa” 
dł.185cm/szer.33cm/wys.41cm 

1 

  
Żeński Dom Studencki 

Konstantynów 1 

D/piętro XI  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesło tapicerowane metalowe 4   

woluminy książek 608 mb 1   

obrazA3 1   

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

35 
koło naukowe 
resocjalizacji 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

6   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

11   

35A 

  

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

krzesło ze sklejki 7   

36 laboratorium 

tablica kredowa zielona bez skrzydeł 
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 

1   

rynna pod tablicę z kątownika 
stalowego 
wys.4cm/gł.7,5cm/dł.170cm 

1   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

gablota 80cmx97cm 1   
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siedzisko potrójne na metalowym 
stelażu 

1   

37/38 
koło naukowe 

studentów pedagogiki 
KUL 

tablica kredowa zielona bez skrzydeł 
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 

1   

rynna pod tablicę z kątownika 
stalowego 
wys.4cm/gł.8cm/dł.160cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 H(CP)-31 

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2 H(CP)-31 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

12   

krzesła rozkładane plastikowe 
niebieskie 

18 H(CP)-31 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

Ławka drewniana „korytarzowa” 
dł.165cm/szer.33cm/wys.41cm 

2 

  
Żeński Dom Studencki 

Konstantynów 1 D/ 

piętro XI  

tablica korkowa 60x90 1   

tablica korkowa 100x150 1   

tablica korkowa 140x80 1   

szafa ubraniowa 
150cm/wys.60cm/szer.60cm/gł. 

1   

woluminy książek 18 H(CP)-31 

39 
koło naukowe 
wolontariatu 

tablica kredowa zielona bez skrzydeł 
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 

1   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

szafa ubraniowa 
150cm/wys.60cm/szer.60cm/gł. 

1   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2   

Ławka szkolna  
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2   
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regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 3   

Korytarz 

Ławka drewniana „korytarzowa” 
dł.185cm/szer.33cm/wys.41cm 

12 

  
Żeński Dom Studencki 

Konstantynów 1 D/ 

piętro XI  

siedzisko potrójne (3 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.180cm/gł.63cm/wys.83cm 

1   

siedzisko poczwórne (4 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.260cm/gł.63cm/wys.83cm 

2   

siedzisko podwójne (2 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.130cm/gł.63cm/wys.83cm 

1   

gablota wisząca drewniana z 
drzwiczkami szklanymi 
szer.103cm/wys.108cm/gł.11cm 

5   

gablota wisząca drewniana 
szer.103cm/wys.108cm/gł.11cm 

2   

tablica ogłoszeniowa na stojakach 
metalowych wys. 
całk.208cm/szer.całk.148cm/gł.50cm 
gr. samej tablicy 12 cm 

1   

stół drewniany z przeszklonym 
blatem 

2   

obraz w ramie 2,5mx1,5m 2   

 

I piętro 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DMM 3 
  ASORTYMENT ILOŚĆ [sztuk] 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DOCELOWEGO/UWAGI 

101 
pom. Naukowo 

dydaktyczne 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

Książki +segregatory regał 
75cm/30cm/35cm 

5   

pudełka po papierze ksero 4   

pudełko 40cm/40cm/52cm 1   
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103 sala wykładowa 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

12   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

25   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm 

1   

104 sala wykładowa 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

12   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

25   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

tablica kredowa zielona 
dwuskrzydłowa 
wys.101cm/szer.172cm/gł.3,5cm 

1   

krzesło składane 1   

tablica korkowa 90x120 1   

105 
pomieszczenie 

naukowo dydaktyczne 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

12 

C-520 

krzesło obrotowe 3 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1 

biurko 120cm/dl.70cm/gł.76cm/wys 3 

stół 160cm/dl.90cm/gł.76cm/wys 2 

stół 80/80/76 1 

szafa 80/46/220 1 

Kontenerek 46*54 1 
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Kontenerek46*54 1 

książki 300 

tablica suchościeralna 90/120 1 

wieszak ubraniowy 6 

książki+prace +segregatory regał 
75/30/35 

16 

obraz A4 6 

obraz 70/50 2 

106 
katedra pedagogiki 

społecznej 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

kontenerek 55/45/60 1   

kontenerek 55/45/60 1   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

3   

Regał 90/45/203 1   

Regał 90/45/204 1   

krzesło obrotowe 4   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

2   

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3   

krzesło na metalowym stelażu 2   

książki 80szt. C-533 
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segregatory 7 

kartony po papierze xero 5 

komoda 90/45/75 1   

108 sala wykładowa 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

33   

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

2   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 

1   

109 aula 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

188   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

2   

tablica kredowa na metalowym 
stelażu 

1   

ambona 70/65/122 1   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

8   

kontenerek 55/45/60 1   

obraz A2 2   

113 
sekretariat instytutu 

pedagogiki 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1 

C-519 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

2 

Szafa 80/208/38 1 

regał 80/208/37 1 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 

kontenerek 55/45/60 1 
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kontenerek 55/45/60 1 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

szafa narożna 1 

komoda 1 

krzesło obrotowe 2 

fotel tapicerowany na metalowym 
stelażu 

3 

lodówka 1 

mikrofalówka 1 

kuwety plastikowe na dokumenty 28 

pudełko na papier a4 6 

segregatory z dokumentami 80szt. 

baner rozkładany w metalowej 
obudowie 

1 

książki A5 60 

dokumenty w teczkach 1000 

książki A4 100 

wiatrak 1 

grzejnik olejowy 1 

tablica korkowa 120/90 1 

tonery do drukarki 4 

kwiatki doniczkowe 4 
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BIURKO 70/120 1 

114 
DYREKTOR INSTYTUTU 

PEDAGOGIKI 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

wnęka C-5 

regał80/115/38 1 

regał otwarty z zamykanym dolnym 
segmentem 40/217/38 

1 

szafa 80/217/38 1 

szafa narożna 67/217/67 1 

regał/słupek narożny 34/217/34 1 

książki 600 

kwiatki doniczkowe 4 

obrazy A3 8 

czajnik elektryczny 1 

ekspres do kawy 1 

zegar ścienny 1 

Kontenerek45/45 1 

stół konferencyjny składany 80/201 2 

115 
pomieszczenie 

biurowo 
administracyjne 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 

wnęka C-5 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

1 

regał 
wys.186cm/szer.80cm/gł.36cm 
przeszklony 

1 

komoda narożna 90/90 1 

Stolik 70/-/70 1 

książki 300 
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krzesło składane drewniane 4 

Regał 80/217/36 1 

pudła z ceramiką 8 

prace dyplomowe 1000 

116 

  

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

5 

CP-532 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2 

krzesło obrotowe 1 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3 

regał wiszący 
wys.73cm/szer.80cm/gł.36cm 

2 

kontenerek 55/45/60 1 

książki na półkach do 
spakowania30/80/36 

25 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1 

obrazy A3 7 

dywan 2mx3m 1 

półka wisząca 160/40 1 

117 
katedra pedagogiki 

chrześcijańskiej 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 

C-532 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

2 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

2 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 
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krzesła obrotowe 3 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4 

segregatory 23 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2 

regał wiszący 
wys.73cm/szer.80cm/gł.36cm 

1 

obraz 5 

pudełka na papier xero 6 

lustro 1 

Woluminów książek B5do A3 100 

tablica korkowa 90x120 1 

121/122 
pracownia 

komputerowa 

krzesło obrotowa 19   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

10   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 

1   

123 laboratorium 

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

29   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 

1   

124 
katedra 

psychopedagogiki 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   
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biurko 80/79/180 3   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5   

kontenerek 55/45/60 3   

krzesło obrotowe 3   

regał 90/45/203 2   

regał90/45/130 1   

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

tablica korkowa 90/120 1 

C-539 

stojak na parasolki 1 

stojak na prasę 1 

Książki +segregatory+ pudła półka 
80/45/30 

11 

125 
pomieszczenie 

naukowo dydaktyczne 

krzesło składane drewniane 8 

C-531 

krzesło obrotowe 1 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

2 

regał 140/39/235 1 

regał 150/25/235 1 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

tablica korkowa 90/60 1 
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stół owalny 100/225/73 1 

Woluminów 1301 

126 

Katedra pedagogiki 
społecznej i 
pedagogiki 
opiekuńczej 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 

C-533 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

3 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

8 

krzesło obrotowe 1 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

szafa   

Książki +prace +segregatory półka 
76/35/33 

15 

tablica korkowa 60/90 3 

tablica korkowa 120/90 1 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

krzesło składane drewniane na 
metalowym stelażu 

7 

obrazy A3 4 

127 
laboratorium edukacji 

przedszkolnej 

pufa 75/40/35 8   

krzesło składane plastikowe 9   

krzesełko małe przedszkolne 4   

regał narożny 40/40/105 1   

regał narożny40/40/90 1   

szafeczki dziecięce 46/34/58 3   
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stół 120/75/70 3   

stół 120/75/57 1   

komoda 75/40/87 2   

kufer 75/40/45 1   

regał 40/45/155   1   

regał 75/40/87 1   

stojak 40/40/100 1   

tablica kredowa na nóżkach 
70/40/123 

1   

tablica korkowa 60/120 1   

artykuły dziecięce, zabawki 
ok 5 pudeł 

40/60 
  

131 
laboratorium badań 
nad edukacją osób 

niesłyszących 

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

23   

krzesło obrotowe 1   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 

1   

regał90/45/203 3   

komoda 90/48/89 2   

szafka RTV 75/45/75 1   

132 
katedra pedagogiki 

specjalnej 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

2   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

4   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

2   

krzesło obrotowe 1   
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regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3 H(CP)- 31  2 sztuki 

regał wiszący 100/36/71 3   

kontenerek 55/45/60 2   

Książki +prace +segregatory półka 
76/36/35 

17   

Książki +prace +segregatory półka 
100/33/34 

8   

133 
katedra pedagogiki 

prenatalnej i 
prokreacji 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

3   

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2   

biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

regał 100/36/71 1   

filmy na płytach DVD 27 

C-539 
Książki +segregatory + czasopisma 
półka 76/35/36 

13 

134 
katedra pedagogiki 

porównawczej i 
filozofii wychowania 

szafa85/53/200 1 
  

komoda 80/40/120 1 

C-531 

biurko komputerowe 80/70/75 1 

nadstawka na biurko 80/26/26 1 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

3 

książki 1343 woluminy 

krzesło obrotowe 1 

135 
katedra 

bibliografistyki 
pedagogicznej 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

7 

CPJ II 527 
biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

1 

komoda 80/40/100 1 
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regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

5 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1 

obrazy A4/A2 9 

Książki +segregatory + czasopisma/ 
półka 75/35/33 

24 

136 
katedra pedagogiki 

rodziny 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

4 

C-525 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2 

regał 30/19/203 1 

regał 90/45/203 2 

półka 85/25 2 

półka 85/40 1 

biurko 180/80/76 2 C-525 jedną sztukę 

tablica korkowa 90/120 1   

kontenerek 55/45/60 2 

C-525 

pudła z książkami 60 

pudła z pracami dyplomowymi 30 

kartony a4 4 

kartony40/60 6 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

5 

krzesło obrotowe 2 

krzesło drewniane 6 C-525 5sztuk 

krzesło składane drewniane 3 C-525 

fotel tapicerowany na metalowym 
stelażu 

1   
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stół 100/70/70 1 C-525 

tablica korkowa na nóżkach 110/90 1   

tablica korkowa 90/60 1   

137 aula 

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 

94   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1   

kontenerek 60/45/60 1   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 

1   

antyrama 50/40/2 14   

138 
laboratorium edukacji 

wczesnoszkolnej 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

33 

C-530 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 

16 

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

6 

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

1 

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 

1 

antyrama 50/40/2 5 

książki+ prace póła32/76/37 30 

139 
katedra dydaktyki 
edukacji szkolnej 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 

7   

regał 
wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

2   

stolik70/60/69 1   

szafa 
wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 

4   

szafa 136/40/167 1 C-530 
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biurko z kontenerem 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 

1 

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 

2 

regał80/27/70 1   

książki +segregatory, prace 
dyplomowe 

1256 C-530 

antyrama 50/40/2 4   

obraz 90/67 1   

obraz 69/58 1   

obraz 48/39 1   

 obraz55/80 1   

 obraz 57/44 1   

antyrama A4 5   

prace dyplomowe 354   

pudełko z płytami 3   

biała siatka 1343 woluminy 

C-530 

siatka z papierami 2 

paczka z książkami 1 

toner do drukarki 12 

lampka 1 

plastikowy organizer 5 

pudło z przyborami biurowymi 2 

pudło 35 

Korytarz 
Ławka drewniana „korytarzowa” 
dł.185cm/szer.33cm/wys.41cm 

17 

  
Żeński Dom Studencki 

Konstantynów 1 D/ 
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piętro XI  

siedzisko podwójne (2 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.130cm/gł.63cm/wys.83cm 

5   

tablica korkowa 120/90 2   

siedzisko poczwórne (4 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.260cm/gł.63cm/wys.83cm 

3   

gablota wisząca drewniana z 
drzwiczkami szklanymi 
szer.103cm/wys.108cm/gł.11cm 

10   

tablica ogłoszeniowa na stojakach 
metalowych wys. 
całk.208cm/szer.całk.148cm/gł.50c
m gr. samej tablicy 12 cm 

1   

 

II piętro 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DMM 
  ASORTYMENT ILOŚĆ [sztuk] 

NUMER 
POMIESZCZENIA 

DOCELOWEGO/UWAGI 

201,202,203 BIBLIOTEKA 

szafka na korespondencję 1   

encyklopedia katolicka 21   

książki 120   

205 sala ćwiczeniowa 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 1   

ławka drewniana 
dł.185cm/szer.33cm/wys.44cm 2   

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 27   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 1   

207 sala ćwiczeniowa 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 1   

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 30   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 1   

208 sala ćwiczeniowa 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 1   

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 19   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 1   

210 sala ćwiczeniowa 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 1   

krzesło tapicerowane metalowe z 29   
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pulpitem 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 1   

tablica suchościeralna 60/90 na 
nogach metalowych 1   

214 

  

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 1   

pudełka po papierze xero 3   

217   
ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 1   

218 sala ćwiczeniowa 

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 12   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.2cm 1   

219-220 sala komputerowa 

krzesło obrotowe 17   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 1   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 1   

221,222,223 sala wykładowa 
tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 1   

224-225-226 sala wykładowa 

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 80   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 1   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 1   

227 

  

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 7   

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 14 H(CP)-31 

231 

  

pulpity plastikowe od krzeseł 
tapicerowanych metalowych 20   

stół konferencyjny5mx3m 1   

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 3   

wieszak drewniany 1   

kontenerek 55/45/60 1   

232 

  

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 1   

stół /biurko 1   

233   krzesło składane plastikowe 1   

234 

  

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 2   

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

tablica korkowa 90x120 1   

książki 50   

prace mgr 61   

kartony 3   

236   krzesło tapicerowane metalowe z 28   
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pulpitem 

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 1   

ławka szkolna 
wys.76cm/szer.120cm/gł.50cm 1   

ławka drewniana 
dł.185cm/szer.33cm/wys.44cm 1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 1   

237 

  

krzesło tapicerowane metalowe bez 
pulpitu 29   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 1   

238 

  

krzesło tapicerowane metalowe z 
pulpitem 33   

biurko bez kontenera 
wys.75cm/szer.160cm/gł.68cm 1   

tablica kredowa zielona  
wys.100cm/szer.170cm/gł.3,5cm 1   

239 
RADA INSTYTUTU 

KULTUROZNAWSTWA 

regał wys.182cm/szer.80cm/gł.36cm 

 
  

szafa wys.182cm/szer.80cm/gł.38cm 1   

biurko komputerowe 
wys.75cm/szer.118cm/gł.68cm 1   

antyrama A4 15   

książki 28   

Korytarz 

siedzisko poczwórne (4 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.260cm/gł.63cm/wys.83cm 3   

Ławka drewniana „korytarzowa” 
dł.185cm/szer.33cm/wys.41cm 

6 

  
Męski Dom Studencki 

Niecała 8/piwnica 

chwały  

gablota wisząca drewniana z 
drzwiczkami szklanymi 
szer.103cm/wys.108cm/gł.11cm 5   

siedzisko podwójne (2 krzesła ze 
sklejki na ramie stalowej) 
dł.130cm/gł.63cm/wys.83cm 1   

tablica ogłoszeniowa na stojakach 
metalowych wys. 
całk.208cm/szer.całk.148cm/gł.50cm 
gr. samej tablicy 12 cm 1   

 

Uwagi do powyższych tabeli: 

1. Budynek DMM2 i DMM3 znajdują się w Lublinie przy Drodze Męczenników Majdanka 70 i są budynkami dwu 

piętrowymi bez wind. Transport/przeprowadzka budynku DMM3 możliwa będzie od dnia podpisania umowy. 

Transport/przeprowadzka budynku DMM2 możliwa będzie od dnia 13.07.2019 r.  

2. Pomieszczenia docelowe oznaczone C- nr oznaczają pomieszczenie w budynku Kolegium Jana Pawła II przy Al. 

Racławickich 14 w Lublinie, gdzie pierwsza cyfra występująca po myślniku oznacza nr piętra. Budynek jest budynkiem 

dziesięciopiętrowym wyposażonym w 1 windę towarową, 1 windę dla straży pożarnej i 4 windy osobowe. Z windy 

towarowej można skorzystać jedynie od strony budynku Centrum Transferu Wiedzy. 

3. Pomieszczenia docelowe oznaczone H(CP)-nr oznaczają pomieszczenie w budynku „Hoteliku” przyległym do Kolegium 

Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w Lublinie. Budynek jest dwupiętrowy bez wind. 

4. Budynek przy ul. Niecałej 8 w Lublinie jest budynkiem czteropiętrowym bez wind. 
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5. Budynek przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie jest budynkiem trzypiętrowym bez wind.  

6. Budynek przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie jest budynkiem dziesięciopiętrowym wyposażonym w 3 windy osobowe. 

7. Mienie z wyznaczonym miejscem docelowym zostanie oznaczone przez Wykonawcę symbolem pomieszczenia 

docelowego i złożone w pomieszczeniu tymczasowym wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Mienie nieposiadające wyznaczonego miejsca docelowego zostanie przewiezione do Kolegium Jana Pawła II i złożone w 

miejscu Wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 
 
 


