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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. II MEBLE BIUROWE 

 

Lp. 

 

WYMAGANE PARAMETRY 

Il
o
ść

 s
zt

u
k
  

SZCZEGÓŁOWY OPIS 

parametrów oferowanego przedmiotu 

zamówienia 

I Biurko z dostawką  1 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Wymiary: 1700 szer. 700 gł. 700 wys. mm   

Dostawka do biurka – wymiary 1000 szer. 400 gł. 650 wys. mm. Może być z prawej 

lub lewej strony biurka w zależności od potrzeb. 
  

Stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kompletem 

minimum dwóch kluczy 
  

Pod blatem biurka zamontowana wysuwana półka na prowadnicach na klawiaturę z 

płyty o grubości 18 mm 
  

W dostawce kontener 1-drzwiowy zamykany na zamek z kompletem minimum 

dwóch kluczy z półką przestawną 
  

W narożniku wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody   

Stelaż biurka wyposażony w stopki poziomujące   

Blat grubości minimum 25 mm   

Boki, tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym   
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II Biurko z dostawką  2 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Wymiary: 750 wys., 1700 szer. 800 gł. mm   

Wymiary dostawki: 750 wys. 1200 szer. 600 gł. mm   

Stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kompletem 

minimum dwóch kluczy 
  

Górna szuflada stałego kontenera wyposażona w organizer (wkład) na długopisy   

Pod blatem biurka zamontowany wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej 

18 mm na klawiaturę 
  

W dostawce kontener 1-drzwiowy zamykany na zamek z kompletem minimum 

dwóch kluczy z półką przestawną 
  

W narożniku wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody   

Stelaż biurka wyposażony w stopki poziomujące   

Blat grubości minimum 25 mm   

Boki, tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym   

III Biurko 3 szt.  
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Producent …………………………………………………………………. 

 

Wymiary: 750 wys., 1200 szer., 800 gł. Mm   

Biurko posiada 1 kontener   

Stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kompletem 

minimum dwóch kluczy 
  

Blat grubości 25 mm   

Pod blatem biurka zamontowany wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej 

18 mm na klawiaturę 
  

W narożniku wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody   

Stelaż biurka wyposażony w stopki poziomujące   

Boki, tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym   

IV Stół konferencyjny  1 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 Prostokątny stół konferencyjny   
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Wymiary 700 wys., 1200 długość., 700 szerokość. mm   

Blat z płyty meblowej  o grubości mim. 25 mm   

Stelaż metalowy ze stali malowanej proszkowo wyposażony w stopki regulacyjne, 

umożliwiające wypoziomowanie stołu 
  

Przepust kablowy z zaślepką umieszczony w osi stołu obok media portu   

W blacie zainstalowany media port z uchylną pokrywą, z minimum dwoma 

gniazdami zasilającymi 230 V i co najmniej jednym gniazdem sieciowym RJ45 

ułożone w poziomie. Media port wpuszczany w blat umieszczony w osi stołu 

  

V Szafa ubraniowa  3 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Wymiary 2100 wys. 800 szer. 580 gł. mm   

Wewnątrz szafa posiada dwie półki od góry (stałe) i jedną od dołu przestawną ± 5 cm   

Drążek na wieszaki   

Szafa dwudrzwiowa   

4 razy wieszak drewniany   

Szafa wykonana z płyty meblowej minimum 18 mm   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

Zawiasy drzwi ze spowalniaczem   
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Fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym   

VI Szafa biurowa czterodrzwiowa   1 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Góra dwudrzwiowa zamykana na zamek z minimum dwoma kompletami kluczy, z 

trzema poziomami na segregatory 
  

Dół dwudrzwiowy zamykany na zamek z minimum dwoma kompletami kluczy z 

trzema poziomami na segregatory 
  

Szafa wykonana z płyty meblowej 18 mm   

Szafa o wymiarach 2100 wys.900 szer. 420 gł. mm   

Wymiary góry: 1050 wys. 900 szer. 420 gł. mm   

Wymiary dołu: 1050 wys. 900 szer. 420 gł. mm   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

Zawiasy drzwi ze spowalniaczem   

Fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym   

VII Szafa biurowa czterodrzwiowa z środkową częścią otwartą  2 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 
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Góra dwudrzwiowa zamykana na zamek patentowy z półkami na dwa poziomy 

segregatorów 
  

Dół dwudrzwiowy zamykany na zamek patentowy z półką na dwa poziomy 

segregatorów 
  

Szafa wykonana z płyty meblowej o grubości18 mm   

Wymiary góry: 900 wys. 700 szer. 420 gł. mm   

Wymiary środka: 900 wys. 700 szer. 420 gł.mm   

Wymiary dołu: 900 wys. 700 szer. 420 gł. mm   

Zawiasy drzwi ze spowalniaczem   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

VIII Stolik okrągły na jednej nodze 1 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Noga stołu  stalowa malowana farbą proszkową lub ze stali nierdzewnej   

Blat  z płyty meblowej laminowany laminatem wysokociśnieniowym o gr. 36 mm     

Wysokość całkowita  (podstawa + blat) około 610 mm   

Średnica blatu do wyboru: 50cm, 60cm, 70cm   

PODSTAWA: 

 blacha stalowa tłoczona, pokrycie galwaniczne chrom, lub farba w kolorze 

aluminium lub czarnym 
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 możliwość mocowania blatów okrągłych o wym. od fi 50 do fi 70 cm 

 w dolnym talerzu znajduje się dodatkowy żeliwny obciążnik 

 dolny talerz posiada 5 poziomujących stopek 

 element górny wykonany z blachy tłoczonej 24x24 cm z 8 otworami 

służącymi do mocowania blatu 

 podstawa skręcana 

 średnica podstawy 46cm 

 waga samej podstawy: 8-9 kg 

IX Fotel kubełkowy  2 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Wysokość całkowita: 770 mm   

Wysokość siedziska: 455 mm   

Szerokość całkowita: 700 mm   

Szerokość siedziska: 480 mm   

Głębokość całkowita: 630 mm   

Głębokość siedziska: 500 mm   

Siedzisko: tapicerowane   

Oparcie i siedzisko : tapicerowane   

Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane   

Gatunek tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia   
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X Fotel do biurka 6 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Wysokość całkowita: 1210-1400 mm   

Wysokość siedziska: 450-580 mm   

Szerokość siedziska: 480 mm   

Głębokość siedziska: 450 mm   

Wysokość podłokietnika: 200-270 mm   

Podstawa:  pięcioramienna aluminiowa   

Możliwość  swobodnego kołysania się   

Synchroniczne wychylanie się oparcia i pochylenie siedziska   

Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego   

Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne   

Oparcie: tapicerowane, wysokie, osłona tworzywo sztuczne   

Zagłówek: stały, tapicerowany, osłona tworzywo sztuczne (PP)   

Podłokietniki:  z  tworzywa  sztuczne, regulowane   

Obicie siedziska: tapicerowane   
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kółka: SH: ϕ 50 mm, do miękkich i twardych powierzchni, samohamowne   

XI Szafa na segregatory  3 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Wymiary 2100 wys. 700 szer. 420 gł. mm   

Szafa wysoka na 5 – 6 poziomów segregatorów   

Zawiasy drzwi ze spowalniaczem   

Wykonanie z płyty meblowej 18 mm   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

Drzwi zamykane na zamek meblowy z minimum dwoma kompletami kluczy   

Szafa dwuskrzydłowa   

Półki od góry do dołu   

Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym   

XII Szafka narożna  3 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 
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Wymiary: 700x700 mm szer. z frontem minimum 500 mm   

Dzielona jedną półką w poziomie   

Wykonanie z płyty meblowej 18 mm   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

Front dwuskrzydłowy   

Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym   

XIII Szafka na urządzenia biurowe  2 szt.  

Producent …………………………………………………………………. 

 

Wymiary 750 wys. 800 szer. 600 gł. mm   

Szafka dwudrzwiowa   

Dzielona jedną półką w poziomie   

Wykonanie z płyty meblowej 18 mm   

Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w 

kolorze płyty 
  

Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w 

kolorze płyty 
  

Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym   

Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ) do podania osobnych cen dla sprzętu 

wyszczególnionego w pozycjach I – XIII.   

 


