
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia  

Część I zamówienia 

 

1) Biurko -   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,  - ilość 25 szt. 

     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. 

 

2) Biurko - 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,  - ilość 15 szt.   

     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. 

 

3) 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 i 25 mm,     - ilość 44 szt.  

            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. 

 

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,   - ilość 30 szt. 

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. 

 

5) Szafa aktowa niska z drzwiami uchylnymi – wymiary: 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,   - ilość 4 szt.  

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. 

 

6) Szafka z drzwiami uchylnymi -  wymiary: szerokość 55 cm, głębokość 45 cm, wysokość  

72 cm  z 2 półkami, wyposażona w zamek centralny z kluczem łamanym, wykonana z 

płyty wiórowej gr. 18 i 25mm,    - ilość 10 szt.  

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. 

 

7) Szafka z drzwiami uchylnymi szklanymi – wymiary: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, 

wysokość 115,5 cm, wyposażona w zamek centralny z kluczem łamanym, wykonana 

 z płyty wiórowej gr. 18 i 25 mm,  -  ilość 2 szt.  

Uwaga! 

Kolory płyt dopasować do mebli będących w wyposażeniu Zamawiającego, sugerowane 

kolory:  

 obudowa/konstrukcja, półki – kolor Grafit 

 drzwi - szkło satynowe 

 półki płytowe melaminowane 

ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją. 

 

8) Szafka z drzwiami przesuwnymi – wymiary: 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,   - ilość 2 szt.  

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. 

 

9) Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi – wymiary: 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,  -  ilość 2 szt.  

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. 

 

10) Stół o wymiarach: 90x90 cm, wysokość 72cm, blat wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie laminowanej gr. 25mm,  konstrukcja: stelaż ramowy na czterech nogach 

metalowych, okrągłych Ø 40,   - ilość 5 szt.  

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. 

 

11) Stół o wymiarach: 160x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie laminowanej gr. 25mm, konstrukcja: stelaż ramowy na czterech nogach 

metalowych, okrągłych Ø 40, - ilość 1 szt.  

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. 



12) Gablota - witryna szklana, wymiary: szerokość 90cm, głębokość 40 cm, wysokość 190 cm 

– podstawa i wieniec górny z płyty laminowanej meblowej gr. 18mm, przeszklona  

z każdej strony, boczne profile aluminiowe, dodatkowo musi posiadać gumowe uszczelki, 

które zabezpieczają przed kurzem i efektem „brzęczenia” szyb. Gablota zamykana na 

zamek, wyposażona w regulowane szklane półki,  - ilość 2 szt. 

Uwaga! 

 ilość półek – 4 szt.  

 grubość szkła gablot – 5mm,  

 grubość szkła półek – 5 mm, 

 drzwi szklane dzielone na pół – 2 skrzydła, 

 profil aluminiowy – półokrągły srebrny, 

 zamek – do każdego skrzydła, 

 udźwig na półkę – 9 kg. 
 

13) 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,  - ilość 10 szt. 

Uwaga! 

 Kolor tapicerki ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją. 

 W przypadku braku dostępności krzeseł Arioso Zamawiający dopuszcza inne 

krzesła o parametrach podobnych, nie gorszych od preferowanych.   

 

14) Krzesło SENSI -  podstawa krzesła wykonana ze stali chromowanej, natomiast siedzisko 

 i oparcie  wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, 

lakierowanej lub pokrytej okleiną modyfikowaną/laminatem wysokociśnieniowym HPL;    

wymiary:  

wys.  86 cm, szer. siedziska 42 cm, dł. siedziska 39 cm, wysokość podłoża do siedziska  

45 cm, sugerowany kolor (ciemny/jasny brąz (wenge)   - ilość 5 szt.  

Uwaga! 

 Kolor sklejki ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją. 

 W przypadku braku dostępności krzeseł Sensi Zamawiający dopuszcza inne krzesła  

o parametrach podobnych, nie gorszych od preferowanych.   

 

15) Wieszak na ubrania - stojący, na nogach, metalowy, malowany proszkowo, kolorystyka  

srebrny, aluminium lub szary,  minimalna ilość ramion  - 4 -  ilość 5 szt.  

 

Część III zamówienia 

 

16) Krzesło SENSI -  podstawa krzesła wykonana ze stali chromowanej, natomiast siedzisko    
i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, 
lakierowanej lub pokrytej okleiną modyfikowaną/laminatem wysokociśnieniowym HPL; 



wymiary: wys.  86 cm, szer. siedziska 42 cm, dł. siedziska 39 cm, wysokość podłoża do 
siedziska 45 cm, sugerowany kolor (ciemny/jasny brąz (wenge)   - ilość 8 szt.  

Uwaga! 

Kolor sklejki ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją. 
W przypadku braku dostępności krzeseł Sensi Zamawiający dopuszcza inne krzesła  

o parametrach podobnych, nie gorszych od preferowanych. 

 

17) Stół o wymiarach: 160 x 80cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty wiórowej 
dwustronnie laminowanej gr. 25mm, konstrukcja: stelaż ramowy na czterech nogach 
metalowych, okrągłych Ø 40, - ilość 1 szt.  

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. 
 

18) 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,  - ilość 4 szt. 

Uwaga! 

 Kolor tapicerki ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją. 
W przypadku braku dostępności krzeseł Arioso Zamawiający dopuszcza inne krzesła                

o parametrach podobnych, nie gorszych od preferowanych. 
 

 

 

 
 

 


