
Zestawienie mienia objętego usługą relokacji oraz opis lokalizacji obiektów 

Uwaga ogólna: dokumentacja oprawiona introligatorsko w księgi, w teczkach papierowych, 

segregatorach lub pojemnikach typu tric. 

1. Etap I zamówienia: 

W ramach etapu I Wykonawca wykona relokację ok. 260 mb dokumentacji papierowej, 

zlokalizowanej w Brzegu, ul. Robotniczej 12 na miejsce docelowe w budynku 

położonym w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23. Na tej samej trasie należy  meble: 

- stół konferencyjny na 20 os. (do rozłożenia), 

- 6 krzeseł biurowych, 

- 2 biurka 120x65, 

- 4 dostawki  65x65,  

- wieszak, 

- 2 szafy 70x200x43, 

- stolik niski 60x60. 

Lokalizacją początkowa: budynek położony w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 

kondygnacja -1 oraz kondygnacja +1, bez windy, można podjechać samochodem pod 

wejście do budynku,  

Lokalizacja docelowa: budynek położony w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, parter, 

wejście po kilku schodkach bez windy, można podjechać pod wejście samochodem. 

Stół konferencyjny i 6 krzeseł– należy przewieźć do tego samego budynku ale na II 

piętro – jest winda. 

 

2. Etap II zamówienia:  

W ramach II etapu wykonawca wykona relokację ok. 60 mb dokumentacji papierowej 

oraz ok. 200 szt. map na planszach aluminiowych formatu A-0, zlokalizowanych                        

w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29 na miejsce docelowe w budynku położonym              

w Brzegu przy ul. Robotniczej 12. Na tej samej trasie należy przewieźć meble:  

- 3 biurka w kształcie litery L 160x60x100, 

- 3 kontenerki biurowe podblatowe, 

- szafka dwudrzwiowa 80x80x43, 

- 3 szafy biurowe 187x80x42, 

- szafa ubraniowa 187x80x58, 

- stolik niski 60x65. 

Lokalizacją początkowa: budynek położony w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 

kondygnacja wysoki parter, bez windy, można podjechać samochodem pod tylne 

wejście do budynku. 

Lokalizacja docelowa: budynek położony w Brzegu, ul. Robotnicza 12, kondygnacja 

+1, bez windy, można podjechać samochodem pod wejście do budynku. 

 

3. Etap III zamówienia: 

W ramach etapu III Wykonawca wykona relokację ok. 430 mb dokumentacji 

papierowej, zlokalizowanej w Brzegu, ul. Robotniczej 20 na miejsce docelowe                           

w budynku położonym w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23. Na tej samej trasie należy 

przewieźć 1 fotel biurowy. 

Lokalizacją początkowa: budynek położony w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 

kondygnacja -2, winda, można podjechać samochodem pod wejście do windy, 

Lokalizacja docelowa: budynek położony w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, parter, 

wejście po kilku schodkach bez windy, można podjechać pod wejście samochodem. 


