
Załącznik do umowy

Lp. Opis techniczny  mebli biurowych Wymiary w cm /materiał Kolor Ilość szt.
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brutto
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1   

ZESTAW: Biurko na stelażu metalowym (stalowym), z kanałem 

kablowym pionowym, z regulacją wysokości 15mm. Blat biurka gr. 

25mm, blenda 18mm wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z 

bbrzeżem PCV. Biurko wyposażone w kontener mobilny 3 szufladowy z 

piórnikiem, półkę pod klawiaturę oraz dwie przelotki na kable. 

160/70/73,5-75h 44

2   

ZESTAW: Biurko na stelażu metalowym z regulacją wysokości od 72-

104cm. Blat biurka gr. 25mm, wykonany z płyty dwustronnie 

melaminowanej z obrzeżem PCV gr. Nie mniej niż 2mm. Biurko 

wyposażone w kontener mobilny 3 szuflady z piórnikiem.

160/70-80/72-107h 1

3   

Szafka przybiurkowa z żaluzją ( zamknięcie żaluzji -strona prawa czy 

lewa do ustalenia po wyborze Wykonawcy) Wieniec górny i dolny 25mm, 

obrzeże nie mniej niż 2mm. Szafa na stopkach z regulacją wysokości. 

Żaluzja aluminiowa zamykana na zamek. Plecy pełne w kolorze korpusów 

gr. nie mniej niż 12mm. Głębokość przystosowana do wstawienia 

segregatora A-4

80/40-42/73,5-75h 45

4   

Szafa aktowa zamknięty z 5 półkami. Wieniec o grubości min. 25 mm z 

obrzeżem PCV 2 mm. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF. Pozostałe 

elementy wykonane z płyty melaminowanej o gr.18 mm z doklejką PCV. 

Półki zamontowane do korpusu za pomocą złączy zabezpieczających 

przed wypadnięciem półki oraz spinających boki szafki z półką. Zamek 

jednopunktowy umożliwiający zamknięcie szafy bez konieczności 

stosowania dodatkowych zasuwek. Regał wyposażony w stopki do 

poziomowania umożliwiające regulację od wnętrza regału.

80/42/220h 53

5   

Słupek ubraniowy z półką o grubości min 18mm. Wieniec o grubości min 

25 m z obrzeżem PCV 2mm. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF. 

Wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty melaminowanej o 

gr.18mm z doklejką PCV 2mm  

60/42/220h 20
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6   

Szafka aktowa niska,wieniec o grubosci 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm. 

Ścianka tylna wykonana z płyty HDF. Wszystkie elementy płytowe 

wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm oklejonej doklejką PCV 2 

mm. Drzwi na prowadnicach metalowych. Drzwi zamknięte zamkiem 

patentowym.

80/42/114h 10

7   

Fotel gabinetowy obrotowy, na kólkach do powierzchni twardych, typu Playa 

12SL P54PU lub równoważny. Siedzisko wykonane ze sklejki zalewanej  pianką, 

tapicerowane tkaniną regulowane na wysokość i głębokość. Oparcie wykonane ze 

sklejki zalewanej pianką,  tapicerowane tkaniną z przodu i z tyłu, regulowane na 

wysokość w zakresie 100 mm. Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 

regulacji 70 mm) z nakładką poliuretanową. Fotel wyposażony w mechanizm 

synchroniczny umożliwiający pracę dynamiczną chroniącą kręgosłup przed 

skutkami ubocznymi długiego siedzenia. Podstawa piecioramienna wykonana z 

torzywa sztucznego w kolorze czarnym. Fotel wyposażony w regulowany 

zagłówek. Fotel tapicerowany tkaniną o odporności na ścieranie min. 100000 

cykli Martindal'a z atestem na trudnopalność.  Fotel posiada protokół oceny 

ergonomicznej.

 33

8   

Stół konferencyjny na ramie metalowej na nogach kolumnowych fi 60. 

Blat stołu płyta dwustronnie melaminowana z obrzeżem PCV nie mniej 

niż 2mm. 

140/90/75h 5

9   

Stół konferencyjny na ramie metalowej na nogach kolumnowych fi 60. 

Blat stołu płyta dwustronnie melaminowana z obrzeżem PCV nie mniej 

niż 2mm. 

200/100/75h 1

10   

*Krzesło typu STYL ARM, lub równoważny, na metalowej (stalowej) 

szarej ramie- alu, z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie tapicerowane. 

wysokość całkowita 83-85 cm;

wysokość siedziska 46-48 cm;

głębokość siedziska 43-44 cm;

szerokość siedziska 47-50 cm;

wysokość oparcia 35-37 cm;

40

11   

*Krzesło typu BENET lub równoważne, na drewnianej ramie. Siedzisko i 

oparcie tapicerowane.Wypełnienie - pianka. Oparcie od góry pod listwą 

ramy bez wypelnienia ok. 5-8 cm. 

wysokość całkowita: min. 85 cm

wysokość siedziska: 45 cm

szerokość: 45 cm

głębokość: 50 cm 

20

12   
*Szafka niska, zamykana, wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej 

z obrzeżem PCV.  Blat gr. 25mm, 
80x40x80 2
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13   
*Stolik wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej z obrzeżem PCV.  

Blat gr. 25mm,  z nogami wykonanymi z chromowanego metalu.

blat 80x80 cm                   wysokość 

ok. 60 cm                    
2

14   
*Fotel do stolika (konstrukcja siedzisk oparta na chromowanych 

metalowych nogach, metalowe nogi pokryte matowym chromem)

wymiary zew. 77x76 cm/wys. 71 

cm/wys. siedziska 44 cm
5

  


