Załącznik 1
do Zapytania ofertowego
na wybór najemcy kawiarni
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

OPIS KAWIARNI
Ogólne założenia projektowe
W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprojektowano kawiarnię jako miejsce spotkań i
konsumpcji kawy, herbaty i innych ciepłych napojów oraz napojów zimnych, a także gotowych
kanapek, sałatek, ciastek i innych przekąsek serwowanych poprzez obsługę kelnerską na salę kawiarni
oraz taras zewnętrzny. Kawiarnia jest połączona bezpośrednio z holem głównym oraz częścią
wystawienniczą Biblioteki.
Pomieszczenie właściwe z ladą
ZAB1 – zabudowa barowa – półki z płyty w kolorze dąb, regał płyta w kolorze białym (szczegółowe
rozwiązania na rys. 1 ). W dolnych szafkach zlew jednokomorowy o szerokości 80 cm ze stali
nierdzewnej z ociekaczem – wpuszczany w blat wraz z baterią chromowaną. Ściana za zabudową
barową obłożona płytami MDF wykonanymi na wysoki połysk w kolorze białym na wysokość 300 cm i
szerokość 605 cm.
Zabudowa barowa o łącznej długości 605 cm - wysokość blatu roboczego 87 cm, głębokość zabudowy
60 cm, kolejno szafki dolne, zamknięte: o wymiarach szer. 80 cm; 56 cm; 80 cm ze zlewem; 60 cm; 56
cm (3 szuflady); 56 cm; 56cm; witryna chłodnicza (rys.2) oraz regał z dwiema półkami otwartymi oraz
jedną zamkniętą o szerokości 92 cm. Dodatkowo 5 szt. półek podwieszanych o długości 92 cm oraz
okienko podawcze naczyń brudnych bezpośrednio z sali kawiarni.
Rys. 1

Rys. 2
Witryna chłodnicza

Dane techniczne:
• kolor: biały • pojemność całkowita (litry): 350 • wymiary półek (mm): 525x360 • ilość półek: 6 •
ilość drzwi: 1 • termometr analogowy • manualny panel sterowania • wbudowany zamek w drzwiach
• wymiary zewnętrzne (mm) szer. x gł. x wys.: 600x600x1730
Opis urządzenia:
automatyczne rozmrażanie
system wentylacji
wewnętrzne oświetlenie LED
automatyczny system odparowywania wody
regulowane nóżki
istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi na lewą stronę
ZAB2 – lada barowa: blat płyta w kolorze dąb, front w kolorze białym, od strony zewnętrznej na dole
lady zabezpieczenie przed uderzeniami i zabrudzeniem, wewnątrz lady półki, lada o długości 6050 mm
z nadstawką, głębokość 600 mm, wysokość 1100 mm (szczegółowe rozwiązanie na rys. 3)
Rys.3

Zaplecze
Zaplecze z miejscem magazynowym posiada dostęp do mediów (prąd, woda, kanalizacja) i wymaga
doposażenia.
Część konsumpcyjna
W części konsumpcyjnej kawiarni zaprojektowano fotele na podstawie drewnianej (12 sztuk) wraz z
okrągłymi stolikami (4 sztuki).
Wyposażenie- meble w części konsumpcyjnej:
1. Fotel na podstawie drewnianej
Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka. Oparcie wraz z bokami stanowi
jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko. Oparcie jest najwyższe w środkowej części
i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków. Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za
pomocą zamka błyskawicznego. Tapicerka krzesła wykonana w różnych odcieniach szarości i czerwieni
tej samej tkaniny. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej. Siedzisko o grubości 60
mm. Oparcie o grubości 50 mm. Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawałków tkaniny, a linie
szycia podkreślone grubszą nicią (stebnówka). Krzesło posadowione na czterech nogach wykonanych
z litego drewna jesionowego. Tylne oraz przednie nogi pochylone pod kątem względem podłoża.

2. Stolik kawowy
Stolik z okrągłym blatem o średnicy 560 mm, wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej
obustronnie melaminą w kolorze białym. Nogi stolika wykonane z litego, lakierowanego drewna
jesionowego, mocowane do blatu za pośrednictwem drewnianych klocków bez dodatkowej ramy.

3. Wieszak wolnostojący
Wieszak (1 szt.) wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą
tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/- 2 cm). W górnej części wieszaka rurki rozchodzą
się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań. Wieszak w kolorze czarnym.

4. Donice z roślinami (Zamiokulkas)
Donice wewnętrzne (3 szt.) wykonane z kompozytów poliestrowo – szklanych. Donice posiadają
właściwości mrozoodporne oraz są odporne na promienie UV. Donice w kształcie skrzyni o wymiarach:
90 x 28 x 90 cm. W kolorze białym.

Taras
W okresie wiosenno-letnio-jesiennym można korzystać z mobilnych zestawów mebli tarasowych na
zewnątrz lokalu: 2 szt. kwadratowych stołów o wysokości 70 cm (białe)+ 6 szt. krzeseł (szare) oraz 1
szt. stołu o wysokości 40 cm (biały) + 4 szt. krzeseł (czerwone).

Krzesła oraz stoły w całości wykonane z polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym i formowanego
w technologii wtrysku powietrznego. Całość odporna na zmienne warunki atmosferyczne i odporne na
promieniowanie UV. Oparcie i siedzisko stanowią w całości gięty element. W siedzisku przy oparciu
otwór prostokątny umożliwiający przeniesienie krzesła.

Do dyspozycji Biblioteka może także użyczać leżaków drewnianych (10 szt.)
Klasyczny leżak wykonany z drewna bukowego
składany
Kolor: szary z logo biblioteki
Nadruk odporny na ścieranie i promieniowanie UV
3-stopniowa regulacja kąta oparcia

