
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy i stanowią jedynie wzór, od którego Zamawiający dopuszcza 

pewne odstępstwa. Ewentualne oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie  

do opisania minimalnych wymagań odnoszących się do mebli biurowych, a Zamawiający dopuszcza 

możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań. 

 
 

 

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 
1. Fotel obrotowy – 5 szt 
 
ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

          

 
Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 
Średnica podstawy - 670 mm 
Regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm 
Wysokość całkowita 1050 mm – 1265 mm 
Wysokość oparcia 670 mm – 740 mm 
Szerokość oparcia - 450 mm 
Głębokość siedziska - 450 mm 
Szerokość siedziska - 505 mm 
Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm, długości 230 mm 
 
 



 
 
 

 

Specyfikacja techniczna: 
Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów  
+/- 5%.): 
- Mechanizm synchroniczny samoważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika 
z blokadą w 5 pozycjach. Nie dopuszcza się mechanizmu  ze sprężyną regulowaną ręcznie. 
- Fotel wyposażony w mechanizm regulacji głębokości siedziska. 
- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany dostępnej w 
kolorze czarnym ciemnoszarym lub jasnoszarym. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y 
mocowanego do mechanizmu. 
- Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami 
konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia . Dolna i górna krawędź membrany jest wolna.  
(Parametr dodatkowo punktowany zgodnie z kryteriami warunków zamówienia) 
- Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek 
lędźwiowo – krzyżowy. 
- Na tyle wspornika oparcia dźwignia zwalniająca blokadę umożliwiającą regulację wysokości oparcia w zakresie 
70 mm. Dźwignia chowana w obudowie oparcia po zablokowaniu. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji 
wysokości. (Parametr dodatkowo punktowany zgodnie z kryteriami warunków zamówienia).  
- Regulacji wysokości oparcia możliwa tylko po zwolnieniu blokady. 
- Fotel wyposażony w regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 100 mm. Podparcie lędźwiowe regulowane 
niezależne od regulacji wysokości oparcia. (Parametr dodatkowo punktowany zgodnie  
z kryteriami warunków zamówienia) 
- Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej o właściwościach trudnozapalnych, wykończone od spodu 
plastikowym panelem maskującym. 
- Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm. 
- Tapicerka o odporności na ścieranie 100 tys cykli Martindale. 
- Podstawa nylonowa czarna. 
- Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże. 
- Podłokietniki plastikowe na konstrukcji z polerowanego aluminium z regulacją wysokości i miękką nakładką z 
PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm, oraz możliwością przesuwu nakładki przód-tył  
w zakresie 60 mm. (Parametr dodatkowo punktowany zgodnie z kryteriami warunków zamówienia) 
- 5 lat gwarancji producenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2 . Kontener mobilny 3 szuflady + piórnik – 5 sztuk 
 
ZDJĘCIE POGLĄDOWE: 
 

 
 
Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 
Wysokość – 600 mm 
Szerokość – 430 mm 
Głębokość całkowita – 600 mm 
 
 

Specyfikacja techniczna: 
Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów  
+/- 5%.): 
- Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze  
do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm w kolorze płyty. 
- Kontener wyposażony w 3 szuflady + 1 szuflada z piórnikiem. 
- Korpus i fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty 
grubości 25 mm. 

– Wkłady szuflad metalowe. 
– Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami łamanymi. 
– Uchwyty płaskie, wykończenie aluminium o rozstawie 128 mm 
– Szuflady wyposażone w mechanizm samodomyku. 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

3 . Szafa aktowa  – 6 sztuk 
 
ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 
 

 
Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 
Wysokość – 2200 mm 
Szerokość – 800 mm 
Głębokość całkowita – 430 mm 
 

Specyfikacja techniczna: 
- Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze  
do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm. 
- Korpus, półki oraz fronty szafy wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  oraz dolny wykonany 
z płyty grubości 25 mm. 
- Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane  
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. 
- Uchwyty płaskie, wykończenie aluminium  o rozstawie 128 mm 
- Szafa wyposażona w  5 przestawne, regulowane na wysokość półki. 
- Szafa wyposażona w zamek baskwilowy. Szafa wyposażona w plastikowe stopki  poziomujące, 
 z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

4. Wieszak stojący – 6 sztuk    
 
ZDJĘCIE POGLĄDOWE 
 

 
 
 
Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 
Szerokość całkowita – 450 mm 
Wysokość całkowita - 1750 mm   
 
 

Specyfikacja techniczna: 
Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów  
+/- 5%.): 
- Modułowa rozkładana budowa, w tym 3 częściowa rura stelaża. 
- Stelaż wieszaka z chromowanej rury stalowej malowanej o średnicy 60 mm. 
- Podstawa plastikowa talerzowa w kolorze czarnym z krawędzią zapobiegającą ociekaniu wody  
z parasola. 
- W dolnej części rury stelaża plastikowy uchwyt o kształcie obręczy z czterema otworami do 
umieszczenia parasoli. 
- Korona wieszaka plastikowa w kolorze czarnym pięcioramienna.  
- Każde ramię posiada w dolnej części haczyk na odzież. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


