ZAŁĄCZNIK 2 - Wykaz produktów i elementów wyposażenia wnętrz
Lp.
1.

PRODUKT

MIEJSCE EKSPOZYCJI W
OPIS
PAWILOPNIE
Meble:
Sala konferencyjna
Krzesła (70)
1.1. Krzesła konferencyjne (70)
Stoły o wym. ok. 1x1m (3) (z możliwością zestawienia
1.2. Stoły konferencyjne (3)
w jeden stół konferencyjny)
1.3. Biurka (6)
Biuro Komisarza
Biurka (6)
1.4. Fotele biurowe (6)
Fotele biurowe (6)
1.5. Kanapy wypoczynkowe (2)
Krzesła (4)
1.6. Komoda zamykana (1)
Kanapy wypoczynkowe (rozkładane) (2)
1.7. Regał z półkami (1)
Komoda z szufladami zamykanymi (szyfr, kluczyk) (1)
1.8. Szafa zamykana (1)
Regał z półkami (1)
1.9. Szafa z wieszakami (1)
Szafa z półkami (zamykana) (1)
1.10. Biurko VIP (1)
Szafa z wieszakami (1)
1.11. Fotel biurowy VIP (1)
Gabinet Komisarza
Biurko (1)
1.12. Stół konferencyjny VIP (1)
Fotel biurowy (1)
1.13. Fotele VIP (8)
Stół konferencyjny dla 8-iu osób (1)
1.14. Stoliki kawowe (3)
Fotele biurowe (8)
1.15. Fotele i/lub kanapy (łącznie 8 miejsc Salon VIP
Stoliki kawowe (3)
siedzących)
Fotele i/lub kanapy (łącznie 8 miejsc siedzących)
1.16. Szafki dla personelu (30)
Pomieszczenie socjalne
Szafki dla personelu, zamykane (30)
1.17. Szafki stojące, zamykane (3)
Szafki stojące zamykane (3)
1.18. Zabudowa kuchenna (2)
Kuchnia/ Gabinet
Szafki kuchenne (zabudowa) (1)
1.19. Stoły, krzesła – kuchnia dla
Komisarza
personelu
Kuchnia dla personelu
Szafki kuchenne (zabudowa) (1), stoły + krzesła (dla
1.20. Zabudowa recepcji (1)
ok. 20 osób)
1.21. Zestaw dla gości: fotele lub kanapa
Recepcja
Zabudowa recepcji: Stół recepcyjny (1), Krzesło
dla gości, stolik kawowy
recepcyjne (1), Szafki na dokumenty (2), fotele lub
1.22. Stoliki restauracyjne (30)
kanapa dla gości, stolik kawowy
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1.23. Krzesła restauracyjne (120)
1.24. Krzesła dziecięce (10)
1.25. Przewijaki dla niemowląt do
restauracji (2 szt.)

Restauracja

Krzesła (120)
Krzesła dziecięce – foteliki do karmienia (10)
Lada barowa (1)
Komody na naczynia (2)
Regał (2)

Sklep + magazyn sklepu

Lada (1)
Regały (8)
Stoliki (5)
Krzesełka (5)

Strefa Dzieci Część
warsztatowa
Część do
pracy z
komputerem
Część
czytelnicza

Stoliki biurowe (5)
Fotele biurowe (10)
Pufy, siedziska (15-20)
Regał na książki (1)
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2.

3.

Zastawa stołowa:
1.10. Kubki/filiżanki do herbaty (200)
1.11. Filiżanki do kawy (200)
1.12. Szklanki do zimnych napojów
(200)
1.13. Serwetniki (30)
1.14. Cukierniczki (30)
1.15. Dzbanuszki na mleko (10)
1.16. Dzbanki do herbaty (restauracja)
(20)
1.17. Dzbanki konferencyjne (termosy –
kawa/herbata) (10)
1.18. Dzbanki szklane do zimnych
napojów
2.10. Talerzyki deserowe (400)
2.11. Pucharki do lodów (200)
2.12. Łyżeczki do deserów (400)
2.13. Widelczyki do ciast (400)
2.14. Łyżeczki do kawy/herbaty (400)
2.15. Serwis kawowy VIP (2x12 osób)
2.16. Serwis do herbaty VIP (2x12
osób)
2.17. Zestaw do zimnych napoi VIP
(2x12 osób)
2.18. Łyżeczki do kawy, herbaty VIP
(50)
2.19. Szczypczyki do cukru w kostkach
(5)
2.20. Patery do ciast (10)
2.21. Łopatki do ciast (20)
Sprzęt AGD
3.1. Lodówka (2)
3.2. Zmywarka (2)

Restauracja

Gabinet Komisarza /
Salonik VIP

Kuchnia/Gabinet Komisarza

Kubki/filiżanki do herbaty (200)
Filiżanki do kawy (200)
Szklanki do zimnych napojów (200)
Serwetniki (30)
Cukierniczki (30)
Dzbanuszki na mleko (10)
Dzbanki do herbaty (restauracja) (20)
Dzbanki konferencyjne (termosy – kawa/herbata) (10)
Dzbanki szklane do zimnych napoi (30)
Talerzyki deserowe (400)
Pucharki do lodów (200)
Łyżeczki do deserów (400)
Widelczyki do ciast (400)
Łyżeczki do kawy/herbaty (400)
Szczypczyki do cukru w kostkach – opcjonalnie
Patery do ciast (10)
Łopatki do ciast (20)
Serwis kawowy VIP (2x12 osób)
Serwis do herbaty VIP (2x12 osób)
Zestaw do zimnych napojów VIP (2x12 osób)
Łyżeczki do kawy, herbaty VIP (50)
Szczypczyki do cukru w kostkach - opcjonalnie

Lodówka (1)
Zmywarka (1)
Profesjonalny ekspres do kawy (1)
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3.3. Ekspres do kawy (2)
3.4. Czajnik bezprzewodowy (3)
3.5. Dystrybutor do wody (2)
3.6. Kuchenka mikrofalowa (2)
3.7. Wyposażenie restauracji

4.

Artykuły higieniczne i czystości:
4.1. Ręczniki papierowe
4.2. Papier toaletowy
4.3. Mydło w płynie
4.4. Worki na śmieci
4.5. Serwetki
4.6. Płyn do naczyń
4.7. Płyn do podłogi
4.8. Płyny do czyszczenia (różne
powierzchnie)

Kuchnia dla personelu

Kuchnia/Restauracja
Toalety

Restauracja

Kuchnia

Pawilon

5.

Produkty spożywcze:
5.1. Kawa
5.2. Herbata
5.3. Cukier
5.4. Mleko
5.5. Ciasteczka/drobne przekąski
5.6. Woda mineralna butelkowana
5.7. Soki w kartonach/ butelkach

Kuchnia/ Gabinet
Komisarza

Czajnik bezprzewodowy (1)
Dystrybutor do wody (1)
Lodówka (1)
Zmywarka (1)
Ekspres do kawy
Czajnik bezprzewodowy (2)
Dystrybutor do wody (1)
Kuchenka mikrofalowa (2)
Wyposażenie kawiarni
Ręcznik papierowy
Papier toaletowy
Mydło w płynie
Worki na śmieci
Serwetki
Ręczniki papierowe
Worki na śmieci
Ręczniki papierowe
Mydło w płynie
Worki na śmieci
Płyn do naczyń
Płyn do podłogi
Płyn do czyszczenia (szyby, plastik, etc)
Worki na śmieci
Kawa
Herbata
Cukier
Mleko
Ciasteczka/drobne przekąski
Woda mineralna butelkowana
Soki w kartonach/ butelkach
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6.

7.

Wyposażenie, dekoracje:
6.1. Obrazy
6.2. Fotografie
6.3. Rzeźby
6.4. Lampy
6.5. Inne art. dekoracyjne
6.6. Zieleń (doniczkowa)
6.7. Choinka Bożonarodzeniowa wraz z
ozdobami (2 szt.)
6.8. Biały montaż
6.9. Flipchart
6.10. Rzutnik (2)
6.11. Mikrofon + nagłośnienie (2)
6.12. Gadżety patriotyczne na Dzień
Niepodległości
6.13. Gadżety patriotyczne na Polski
Dzień Narodowy
Odzież, obuwie:
(liczba zestawów do potwierdzeniaok.60)
7.1.Zestawy ubrań codziennych kobiety
(biznes/biznes casual)
7.2.Zestawy ubrań codziennych
mężczyźni (biznes/ biznes casual)
7.3.Zestawy ubrań na specjalne okazje
kobiety
7.4.Zestawy ubrań na specjalne okazje
mężczyźni
7.5.Obuwie codzienne kobiety
7.6.Obuwie codzienne mężczyźni
7.7.Obuwie na specjalne okazje kobiety
7.8.Obuwie na specjalne okazje
mężczyźni

Gabinet Komisarza/ Salonik
VIP

Toalety
Sala konferencyjna oraz
przestrzeń sceny
zewnętrznej
Wydarzenia towarzyszące

Obsługa pawilonu (stroje
obsługi Pawilonu Polski)

Obrazy
Fotografie
Rzeźby
Lampy
Inne art. dekoracyjne
Zieleń (doniczkowa)
Choinka bożonarodzeniowa wraz z ozdobami
Biały montaż
Flipchart (sala konferencyjna)
Rzutnik (sala konferencyjna + scena)
Mikrofon + nagłośnienie (sala konferencyjna + scena)
Gadżety patriotyczne na Dzień Niepodległości
Gadżety patriotyczne na Polski Dzień Narodowy

Zestawy ubrań codziennych kobiety (biznes/biznes
casual)
Zestawy ubrań codziennych mężczyźni (biznes/ biznes
casual)
Zestawy ubrań na specjalne okazje kobiety
Zestawy ubrań na specjalne okazje mężczyźni
Obuwie codzienne kobiety
Obuwie codzienne mężczyźni
Obuwie na specjalne okazje kobiety
Obuwie na specjalne okazje mężczyźni
Ubrania dla obsługi restauracja (kobiety mężczyźni)
Obuwie dla obsługi restauracji (kobiety mężczyźni)
Ubrania i trofea sportowe na wydarzenia sportowe w
Pawilonie i na terenie EXPO
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7.9.Ubrania dla obsługi restauracja
(kobiety mężczyźni)
7.10. Obuwie dla obsługi restauracji
(kobiety mężczyźni)
7.11. Ubrania i trofea sportowe na
wydarzenia sportowe w Pawilonie i na
terenie EXPO
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