
                                                                                                                                                                  

                         Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakup i sukcesywna dostawa z montażem mebli biurowych  

 

LP. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JM. ILOŚĆ Rysunek/zdjęcie poglądowe 

1 

Biurko 1-szafkowe - małe 
 wymiary: dł. 1400 mm,  gł. 700 mm, wys. 760 mm 

 blat roboczy wykonany z płyty melaminowej grubości 28 mm, wykończony 

obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty, bardzo odpornym na uszkodzenia 

 w blacie dwie plastikowe przelotki na kable 

 osłona przednia (blenda) 

 nogi płytowe wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem 

PCV 0,5 mm w kolorze płyty 

 z prawej strony szafka: 

- w środku jedna półka 

- drzwi wyposażone w zamek z łamanym kluczykiem 

- jedna szuflada 

 uchwyty metalowe satynowane 

 pod blatem zamontowana półka na klawiaturę, mocowana na prowadnicach 

szt. 255 

 

2 

Biurko bezszafkowe  
 wymiary: dł. 1600 mm, gł. 700, wys. 760 mm 

 blat roboczy wykonany z płyty melaminowej grubości 28 mm, wykończony 

obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty, bardzo odpornym na uszkodzenia 

 w blacie dwie plastikowe przelotki na kable 

 osłona przednia (blenda) 

 nogi wykonane z płyty grubości 18 mm, wykończone obrzeżem PCV  

0,5 mm w kolorze płyty 

 pod blatem zamocowana szuflada na klawiaturę z możliwością 

wysuwania/wsuwania 

szt. 45 

 



3 

Przystawka do biurka ¾ koła  
 wymiary: średnica 1400 mm, wys. 760 mm 

 blat roboczy wykonany z płyty melaminowej grubości 28 mm, wykończony 

obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty, bardzo odpornym na uszkodzenia 

 pod blatem zamontowane dwie nogi metalowe chromowane o średnicy  

60 mm 

 listwa montażowa zapewniająca stałe połączenie z biurkiem z poz. 2 

szt. 45 

 

4 

Kontener mobilny z blatem wierzchnim  

 wymiary: szer. 435 mm, gł. 525 mm, wys. 590 mm 

 płyta melaminowa gr. 28 mm i 18 mm 

 uchwyty metalowe satynowane 

 kontener z 3 szufladami 

 zamykanie centralne z łamanym kluczem 

 na kółkach z blokadą jezdną 

szt. 45 

 

5 

Komoda aktowa  
 wymiary: szer. 802 mm, gł. 385, wys. 1129 mm 

 korpus - płyta melaminowa 18 mm 

 ściana tylna w kolorze korpusu, dzielona z HDF 

 2 półki 

 zamek patentowy z łamanym kluczem 

 uchwyty metalowe satynowane 

 

 

szt. 300 

 

6 

Zestaw szafka z umywalką  

 wymiary: szer. 600 mm +/-50 mm, gł. 400 mm +/-50 mm, wys. 800-840 

mm +/-50 mm 

 wycięcie umożliwiające zamontowanie umywalki 

 korpus płyta z materiałów wodoodpornych 18 mm 

 1 półka 

 uchwyty metalowe satynowane, 

 umywalka porcelanowa biała, wpuszczona w szafkę 

 otwór w umywalce pozwalający zamontować baterię 

zestaw 1  



7 

Regał aktowy  

 wymiary: szer. 800 mm, gł. 385 mm, wys. 1833 mm 

 zamykany 2-drzwiowy 

 zamek patentowy 

 cztery półki 

 płyta melaminowa gr. 28 mm i 18 mm 

 uchwyty metalowe satynowane 

 cokół dolny  

 

 

szt. 300 

 

8 

Szafa ubraniowa  

 wymiary: szer. 800 mm, gł. 600 mm, wys. 1833 mm 

 2-drzwiowa 

 płyta melaminowa gr. 28 mm i 18 mm 

 wewnątrz dzielona na dwie  równe części: 

- z prawej strony drążek na wieszaki 

- z lewej strony 4 półki 

 cokół dolny 

 

 

szt. 180 

 

9 

Stolik kwadratowy  

 wymiary: 630 mm x 630 mm, wys. 650 mm 

 nogi z płyty skrzyżowane 

 płyta melaminowa gr. 28 mm i 18 mm 

 obrzeża PVC 2 mm i 0,5 mm 

 

szt. 5 

 

10 

Fotele kubełkowe 

 wymiary: szer. 690-700 mm, gł. 600-630 mm, wys. 760-770 mm, 

 cały obity materiałem. Oparcie kształtu owalnego, które tworzy 

jednocześnie podstawę fotela 

 Wypełnienie siedziska i oparcia stanowi pianka 

 Stopki wykonane z tworzywa sztucznego, metalu lub drewniane 

 

szt. 10 

 



11 

Ławka do poczekalni 3-osobowa 

 wymiary: szer. 1800 mm, gł. 610 mm, wys. 820 mm 

 stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo 

 nogi zakończone ślizgami plastikowymi 

 siedziska i oparcia z wkładem z tworzywa sztucznego 

 siedzisko wypełnione pianką o grubości 35 mm 

 tapicerowana tkaniną 

 

szt. 2 

 

12 

Krzesło typu IBIS CHROME z podłokietnikami lub równoważne, tj.: 

 wymiary: szer. 510 mm, gł. 490 mm, wys. 855 mm 

 Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane z obydwu stron  

 w części środkowej siedzisko i oparcie połączone 

 Rama stalowa, chromowana 

 Podłokietniki stalowe z drewnianymi nakładkami 

 możliwość sztaplowania w stosie  

 

 

 

szt. 150 

 

13 

 

Krzesło typu IBIS CHROME bez podłokietników lub równoważne, tj.: 

 

 wymiary: szer. 510 mm, gł. 490 mm, wys. 855 mm 

 Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane z obydwu stron  

 w części środkowej siedzisko i oparcie połączone 

 rama stalowa, chromowana 

 możliwość sztaplowania w stosie  

 

 

 

 

szt. 300 

 

14 

Stół konferencyjny modułowy: jeden komplet zawiera 3 stoły wraz ze 

stelażem oraz 2 przystawki, z jednej strony zaokrąglone 

 

 wymiary jednego modułu: 1400 mm x 1000 mm, wys. 758 mm 

 okleina sztuczna 

 blat z płyty melaminowej grubości 28 mm 

 nogi metalowe na stelażu chromowanym 

 możliwość rozłączenia i połączenia modułów w jeden duży stół za pomocą 

mocowań producenta 

kpl. 6 

 



 dwie przystawki kompatybilne z modułami łączone za pomocą mocowań 

producenta z jednej strony zaokrąglona 

 przystawka do dłuższego boku stołu 

 wymiary przystawki: 1400 mm x 500 mm, wys. 758 mm 

 blat z płyty melaminowej grubości 28 mm 

 noga metalowa chromowana 

 

15 

Kanapa 3-osobowa 
wymiary: 

 szerokość  min. 2200 mm - max. 2250 mm 

 głębokość: min. 900 mm, max. 950 mm 

 wys. min. 900 mm - max 950 mm 

 powierzchnia spania min. 1800 mm, max. 1950 mm/ min. 1250 mm, podział 

siedzisko min. 550 mm, max. 600 mm, oparcie min. 650 mm max. 750 mm 

 szerokość boczków kanapy min. 150 mm - max. 200 mm, wykonana na 

sprężynach bonellowych 

 

szt. 3 

 

16 

Regał magazynowy metalowy 
 wymiary: szer: 800 mm, głębokość: 300 mm, wysokość: 1800 mm 

 ilość półek: 5 

 Nośność półki:100 kg 

 Wykończenie: ocynk 

 Rodzaj półki: płyta MDF 

 Sposób montażu: wciskany 

 Grubość nogi: 0,8 mm 

 Grubość blachy półki: 0,8 mm 

 

szt. 50 

 

17 

Stolik kuchenny 
 wymiary: 1200 mm x 800 mm, wys. 760 mm 

 blat z płyty laminowanej, oklejony okleiną naturalną odporną na wysoką 

temperaturę 

 stelaż z aluminium chromowanego błyszczącego  

szt. 6  

 

18 

Regał z przegródkami 

 wymiary szafki: szer. 580 mm, gł. 440 mm, wys. 800 mm 

 nadstawka dzielona na symetryczne 12 przegród, wymiary nadstawki:  

szer. 580 mm, gł. 320 mm, wys. 1100 mm 

 szafka dolna + nadstawka 

 szafka dolna dwudrzwiowa 

 w środku 1-półka  

 system mocowania do szafki dolnej 

 cokół dolny 

 

szt. 4 

 



 

19 

Krzesła kuchenne 

 wymiary: szer. 370 mm, gł. 430 mm, wys. siedz. 480 mm, wys. 860 mm 

 metalowy stelaż w kolorze chromu błyszczącego 

 siedzisko tapicerowane tkaniną skóropodobną  

szt. 36  

 

20 

Krzesło tapicerskie obrotowe typu ErgoPlus 01 lub równoważne, tj.: 
• wys. krzesła:  770-900 mm  

• wys. siedziska: 420-550 mm  

• szer. siedziska: 450 mm 

• głęb. siedziska:   420-470 mm 

• wys. oparcia: 360 mm 

• podstawa: 600 mm 

• wytrzymała, trudnopalna tapicerka 

• wysuwane oparcie 

• przemysłowy siłownik pneumatyczny 

• solidna poliamidowa podstawa 

• siedzisko z profilowanej sklejki 

szt. 1 

 

21 

Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem z mechanizmem Active IN 

 Siedzisko i oparcie: 

miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie,  komfortowe, wysokie oparcie 

 Mechanizm: 

możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się  

synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, 

maksymalny kąt wychylenia oparcia 19o  przy 8o odchylenia siedziska, 

możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,                                                              

regulacja siły oporu oparcia, Anti-shock-zabezpieczenie przed uderzeniem 

oparcia w plecy użytkownika, Up&Down - regulacja wysokości oparcia za 

pomocą systemu 10 zapadek, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 

podnośnika pneumatycznego 

Podłokietniki - regulowane 

Zagłówek - stały, tapicerowany  

Podstawa czarna, plastikowa 

Kółka samohamowne kółka do powierzchni dywanowych                                                                          

(kolor tapicerki do uzgodnienia) 

szt. 300 

 



22. 

Fotel gabinetowy tapicerowany 

 podstawa pięcioramienna aluminiowa chromowana czyli aluminium 

polerowane 

 amortyzator - podnośnik gazowy (z poduszką poprawiającą komfort 

siedzenia) zapewnia płynną regulację wysokości siedziska 

 obudowa amortyzatora czarna 

 mechanizm SYNCHRO funkcje dodatkowe tj. sanki, dodatkowe pochylenie 

oparcia/siedziska do przodu o 2 stopnie (tzw. kąt ujemny) 

 kółka ozdobne z chromowaną obwolutą 

 siedzisko z maskownicą z wytrzymałego tworzywa w kolorze czarnym, 

siedzisko wyściełane pianką  poliuretanową wysokoelastyczną  

o podwyższonej trudnopalności 

 oparcie – siatkowe  ramka oparcia wykonana z włókna poliamidowego . 

 zagłówek regulowany  siatkowy 

 regulacja podłokietników wykonanych z tworzywa 

 regulowanie podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

 wymiary fotela: szerokość całk. 660 mm, wysokość całk. 1160-1260 mm, 

głębokość całk.750-780 mm, głębokość siedziska 460-510 mm. 

 

 

szt. 30 

 

23 

Wieszak stojący podłogowy 

 wymiary: wys. 1720 mm, śr. podstawy 380 mm 

 klasyczny wygląd 

 podstawa chrom 

 drewniane kulki 

 metalowe haczyki 

 metalowy uchwyt na parasole 

 

szt. 12 

 



24 

Biurko - system gabinetowy BB01 PIANO lub równoważny, tj.: 

 wykonany z płyty MDF 

 materiał okleina mahoń flader, w kolorze kasztan corsico 

 wykończenia dodatkowe kolor sepia głęboki mat,.  

 krawędzie zaoblone, nogi płytowe  

 wym. szer.1600, gł. 800 mm, wys. 760 mm  

 blenda zasłaniająca 

 nóżki metalowe 

szt. 2 

 

25 

Komoda prawa  system gabinetowy K01P PIANO lub równoważny, tj.: 

 wykonany z płyty MDF 

 materiał okleina mahoń flader, w kolorze kasztan corsico 

 wykończenia dodatkowe kolor sepia głęboki mat 

 wymiary: szer. 1270 mm, gł. 600 mm, wys. 672 mm  

 dzielona na trzy części gdzie w jednej części zewnętrznej znajduje się 

szafka zamykana z półką, w drugiej półka odkryta, a w części 

środkowej cztery szuflady trzy głębsze,  czwarta górna to piórnik 

 krawędzie zaoblone  

 

 

szt. 2 

 



26 

Stół konferencyjny - system gabinetowy SK01 PIANO  lub równoważny, 

tj.: 

 wykonany z płyty MDF 

 materiał okleina mahoń flader, w kolorze kasztan corsico 

 wykończenia dodatkowe kolor sepia głęboki mat 

 krawędzie zaoblone, nogi płytowe  

 wymiary: szer. 1600 mm, gł. 800 mm, wys. 710 mm  

 nóżki metalowe 

 

szt. 2 

 

27 

Kontener  szufladami z zamkiem - system gabinetowy KO01 PIANO  lub 

równoważny, tj.: 

 wykonany z płyty MDF  

 materiał okleina mahoń flader, w kolorze kasztan corsico 

 wykończenia dodatkowe kolor sepia głęboki mat 

 krawędzie zaoblone 

 cztery szuflady trzy głębsze, a czwarta górna to piórnik 

 wymiary: szer. 470 mm, gł. 600 mm, wys. 670 mm  

 

szt.  2 

 



28 

Regał aktowy - system gabinetowy RS55 PIANO  lub równoważny, tj.: 

 wykonany z płyty MDF 

 materiał okleina mahoń flader, w kolorze kasztan corsico 

 wykończenia dodatkowe kolor sepia głęboki mat  

 krawędzie zaoblone 

 cztery półki 

 wymiary: szer. 1010 mm, gł. 380 mm, wys. 2000 mm  

 

szt.  2 

 

29 

Garderoba 2-drzwiowa - system gabinetowy GS55 PIANO  lub 

równoważny, tj.: 

 wykonany z płyty MDF 

 materiał okleina mahoń flader, w kolorze kasztan corsico 

 wykończenia dodatkowe kolor sepia głęboki mat  

 krawędzie zaoblone 

 w górnej części półka 

 drążek na wieszaki (typu puzon) 

 wymiary: szer. 1010 mm, gł. 380 mm, wys. 2000 mm 

 

szt. 2 

 

30 

Komoda - system gabinetowy KS2S PIANO  lub równoważny, tj.: 

 wykonany z płyty MDF 

 materiał okleina mahoń flader, w kolorze kasztan corsico 

 wykończenia dodatkowe kolor sepia głęboki mat 

 krawędzie zaoblone 

 dzielona na trzy części w części środkowej trzy szuflady, części boczne 

z drzwiami, wewnątrz półka 

 wymiary: szer. 1430 mm, gł. 440 mm, wys. 780 mm  

 

 

 

szt. 2 

 



31 

Stół okrągły - system gabinetowy PIANO lub równoważny, tj.: 

 wykonany z płyty MDF 

 materiał okleina mahoń flader, w kolorze kasztan corsico 

 wykończenia dodatkowe kolor sepia głęboki mat 

 krawędzie zaoblone 

 cztery nogi 

 średnica stołu 1000 mm 

 musi stanowić komplet do pozycji 24-30 

szt. 1  

32 

Wykonanie 6 kompletów zabudowy meblowej do sześciu pomieszczeń 

socjalnych w nowym budynku - meble mają być wykonane z płyty 

wiórowej grubości 18 mm, blaty grubości 36 mm, meble wykonane z 

płyty obustronnie laminowanej, obrzeża oklejone PCV grubości 2 mm w 

kolorze szafek, fronty szafek wykonane z płyty MDF, matowe, cichy 

domyk, uchwyty proste, dwupunktowe, w kolorze srebrnym matowym, 

powierzchnie mebli gładkie  

i zmywalne, odporne na działanie środków czystości oraz na ścieranie, 

odbarwienia, wysoką temperaturę, nóżki regulowane, szafki wiszące - 

drzwi pełne uchylne za pomocą podnośników gazowych, regulowane 

zawieszki.      

Szafki stojące na długości 2,40 m, wiszące na długości 2,85 m (wymiary 

mogą różnić się o +/- 5 cm).                                                                                 

Wykonawca, przed wykonaniem i montażem mebli, zobowiązany jest 

do zdjęcia właściwych wymiarów, kolory szafek do uzgodnienia po 

podpisaniu umowy, podane ilości szafek oraz rozmiary są ilościami i 

rozmiarami orientacyjnymi do oszacowania przedmiotu zamówienia. 
W skład jednego kompletu zabudowy meblowej wchodzi po jednej sztuce następujących 

mebli: 

szafki wiszące: 

- szafka kuchenna dolna, szer. 60 cm, wys. 86 cm (razem z blatem), gł. 60 cm, w środku 

półka; 

- szafka kuchenna pod zlew, szer. 60 cm, wys. 86 cm (razem z blatem), gł. 60 cm; 

- szafka kuchenna pod zlew, szer. 60 cm, wys. 86 cm (razem z blatem), gł. 60 cm; 

- szafka kuchenna dolna, szer. 60 cm wys. 86 cm (razem z blatem), gł. 60 cm, w środku 

półka; 

- blat jednolity na długość szafek, z wyciętym otworem na zlewozmywak i umywalkę, gr. 

36 mm, obrzeża oklejone okleiną w kolorze blatu (dł. 2,85 m +/- 5 cm); 

szafki stojące: 

- szafka kuchenna wisząca, szer. 60 cm, wys. 36 cm, gł. 30 cm, w środku półka; 

- szafka kuchenna wisząca, szer. 60 cm, wys. 36 cm, gł. 30 cm, w środku półka; 

- szafka kuchenna wisząca, szer. 60 cm, wys. 36 cm, gł. 30 cm, w środku półka; 

- szafka kuchenna wisząca, szer. 45 cm, wys. 36 cm, gł. 30 cm, w środku półka; 

- szafka kuchenna wisząca, szer. 60 cm, wys. 36 cm gł. 30 cm, z zamontowaną suszarką 

do naczyń. 

kom-

plet 
6  

 


