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Lp.              Nazwa Ilość w szt. 

 I część  
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Biurko 140x80x75 
prostokątne, wymiary: szerokość 140cm, głębokość 80 cm, wysokość 72÷75 
cm, blat biurka z płyty wiórowej 25 mm, nogi/podstawa biurka z płyty 
wiórowej gr. 25mm, ekran z płyty gr. 18mm,   
Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 blat i ekran - kolor Tabac Chery (prod. Pfleiderer) lub Wiśnia Romana 
H1615  
( prod. Egger),   

 nogi/podstawa biurka - kolor Grafit, ostatecznie do uzgodnienia  
z Zamawiającym przed realizacją. 
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Biurko 160x80x75  
prostokątne, wymiary: szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72÷75 
cm, blat biurka z płyty wiórowej gr. 25mm, nogi/podstawa biurka z płyty 
wiórowej gr. 25mm, ekran z płyty gr. 18mm,   
 Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 blat i ekran - kolor Tabac Chery (prod. Pfleiderer) lub Wiśnia Romana 
H1615 ( prod. Egger),   

 nogi/podstawa biurka - kolor Grafit, ostatecznie do uzgodnienia  
z Zamawiającym przed realizacją. 
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Kontener mobilny 
na kółkach, wymiary: szerokość  43 cm, wysokość 58,5 cm, głębokość 60 cm z 
3 szufladami, zamkiem centralnym z kluczem łamanym, z płyty wiórowej  
gr. 18 (korpusy, szuflady, fronty szuflad)  i 25 mm (blat)    
Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 obudowa/konstrukcja – kolor Grafit, 

 fronty szuflad – kolor Tabac Chery (prod. Pfleiderer) lub wiśnia 
Romana H1615 (prod. Egger)  

ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją. 
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4  
Szafa aktowa wysoka z drzwiami uchylnymi – wymiary: wysokość 189,5 cm, 
szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wyposażona w  zamek  baskwilowy  
z kluczem łamanym, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25mm (płyta gr. 25 
mm do wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych 
elementów korpusów, półek, drzwi)   
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Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit  

 drzwi -  kolor:  Tabac Chery (prod. Pfleiderer)  lub Wiśnia Romana H1615  
( prod. Egger) ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
realizacją. 
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Szafa aktowa niska z drzwiami uchylnymi o wymiarach: wysokość 115,5 cm, 
szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm,  wyposażona w  zamek  baskwilowy  
z kluczem łamanym, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25mm (płyta gr. 25 
mm do wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych 
elementów korpusów, półek, drzwi)     
Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit  

 drzwi -  kolor:  Tabac Chery (prod. Pfleiderer)  lub Wiśnia Romana 
H1615 ( prod. Egger) 

ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją. 
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Szafka do sali konferencyjnej 335 o wymiarach: szerokość 155 cm, głębokość 
45 cm, wysokość 72 cm  z  półkami, wyposażona w zamek centralny z 
kluczem łamanym, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25mm (płyta gr. 25 mm 
do wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych 
elementów korpusów, półek, drzwi)        
Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 podział pionowy i drzwi (uchylne/ przesuwne) do uzgodnienia  
z Zamawiającym przed realizacją, 

 obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit  

 drzwi -  kolor:  Tabac Chery (prod. Pfleiderer)  lub Wiśnia Romana H1615  
( prod. Egger) ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
realizacją. 
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Szafka z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 
44,5cm, wysokość 72 cm, wyposażona w zamek centralny z kluczem 
łamanym, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25 mm (płyta gr. 25 mm do 
wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych elementów 
korpusów, półek, drzwi)   
    
Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit  

 drzwi -  kolor:  Tabac Chery (prod. Pfleiderer)  lub Wiśnia Romana H1615  
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(prod. Egger) ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
realizacją. 

 
8 

 
Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokość 60cm, 
głębokość 44,5 cm, wysokość 189,5 cm, wyposażona w zamek baskwilowy  
z kluczem łamanym, wykonana z płyty wiórowej gr. 18 i 25 mm (płyta gr. 25 
mm do wykonania wieńca górnego, płyta gr. 18 mm do wykonania pozostałych 
elementów korpusów, półek, drzwi)     
Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 obudowa/konstrukcja, półki - kolor Grafit  

 drzwi -  kolor:  Tabac Chery (prod. Pfleiderer)  lub Wiśnia Romana H1615  
(prod. Egger) ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
realizacją. 
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Stół 90x90 cm, wysokość 72cm, blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie 
laminowanej gr. 25mm,  konstrukcja: stelaż ramowy na czterech nogach 
metalowych, okrągłych Ø 40,    
Uwaga! 
Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, 
sugerowane kolory:  

 blat - kolor Tabac Chery (prod. Pfleiderer)  lub Wiśnia Romana H1615  
( prod. Egger), 

 konstrukcja: stelaż ramowy na czterech nogach metalowych, malowany 
na kolor aluminium, ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
realizacją. 
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Krzesło tapicerowane ARIOSO -  podstawa krzesła stalowa, malowana 
proszkowo, siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane; wymiary: wys. krzesła 
83 cm, wys. siedziska 49,5, gł. siedziska 49 cm, szer. siedziska 49,5 cm,   
Uwaga! 

 Kolor tapicerki ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
realizacją. 

 W przypadku braku dostępności krzeseł Arioso Zamawiający dopuszcza 
inne krzesła o parametrach podobnych, niezgorszych od preferowanego.  
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Wieszak na ubrania - stojący, na nogach, metalowy, malowany proszkowo, 
kolorystyka  srebrny, aluminium lub szary,  minimalna ilość ramion  - 4  
 

 
4 

 II część  
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Fotele obrotowe BRAVO- STOP Profil GT P4   
Tapicerka I grupa cenowa, kolor tapicerki ostatecznie do uzgodnienia  
z Zamawiającym przed realizacją. 
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2 Fotele biurowe MOTTO  10 SFL z mechanizmem Synchro S - regulacja wysokości 

siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością 

dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość 

blokowania mechanizmu w 5 pozycjach, z podłokietnikiem P61PU,  
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Uwagi do I i II części zamówienia. 

 Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do wyczerpania kwoty oferty  
 po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę lecz nie dłużej niż do 
31.12.2022r. 
 

 Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w budynku Starostwa 
Powiatowego w Kielcach celem zweryfikowania wymiarów, materiałów i kolorystyki 
mebli, które są na wyposażeniu Starostwa.  
 
 

 

 

 


