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          załącznik nr 1 do ogłoszenia  

Opis przedmiotu zamówienia 

Lp. Wyszczególnienie mebli i opisi Ilość 

1 
Biurko 2-stanowiskowe o wym. 160x160x74-75h lub zbliżonych, w każdym biurku  

po 1 przepuście na kabel. 
1 

2 
Kontener 4-szufladowy z przewieszonym blatem o wym. 100x60x74-75h lub 

zbliżonych wymiarach, szuflady zamykane na zamek centralny. 
3 

3 Podstawa pod monitor płytowa o wym. 35x35x15h 3 

4 
Szafa aktowa 2-drzwiowa o wym. 80x39x183h lub zbliżonych, drzwi zamykane na 

zamek patentowy 
4 

5 
Nadstawka aktowa 2-drzwiowa o wym. 80x39x72-75h lub zbliżonych,  drzwi 

zamykane na zamek patentowy 
5 

6 

Regał częściowo zamknięty z wydłużonym blatem o wym. zewnętrznych  

80x60x183h: dwa dolne poziomy z podwójnymi drzwiami zamykanymi na zamek 

patentowy, trzy górne poziomy otwarte, z tym że dolna półka głębsza, wysunięta o 

20cm w stosunku do korpusu szafy (na niej będzie stało urządzenie wielofunkcyjne) 

1 

7 
Biurko 1-stanowiskowe o wym. 160x80x74-75h lub zbliżonych z jednym przepustem 

na kabel w blacie biurka 
1 

8 
Panel przedni płytowy do w/w biurka pojedynczego z mocowaniem pod blatem 

biurka 
1 

9 Szafka dolna kuchenna z szufladą i drzwiczkami – 40x55x82h 1 

10 Szafka dolna kuchenna 1-drzwiowa – 56x55x82h 1 

11 Cokół przedni o wys. 10cm do w/w  szafek 1 

12 Blat o wym. 91x60x2,5cm, PCV 2mm 1 

13 Szafka wisząca 2-drzwiowa  - 90x32x72h 1 

14 Panel ścienny przedni – 90x60x1,8cm 1 

15 Panel boczny o wym. 60x60x1,8cm 2 

 

i wszystkie fronty, blaty i wieńce górne szaf z płyty białej, pozostałe elementy z płyty grafitowej/ciemnoszarej. 
Blaty biurek i wieńce górne szaf z płyty o grubości 25-28mm, oklejone obrzeżem PCV 2mm, pozostałe elementy 
z płyty o gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCVo gr. 1-2mm. Biurka na stelażach metalowych malowanych na kolor 
grafit/ciemnoszary. Dostawa i montaż w cenie mebli. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu 
gwarancji na dostarczone meble (okres liczony od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego). 
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