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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Dopuszcza się odchyłkę wymiarów gabarytowych +/-5% 

 

1. Szafa aktowa– 47 sztuk 

Szafa dwudrzwiowa. 

Materiał:  

a) płyta wiórowa 18 mm (półki) i 25 mm (ściany zewnętrzne) dwustronnie melaminowana, 

b) ściana tylna: płyta pilśniowa biała gr. min. 5mm. 

Kolor: Klon 

Wymiary gabarytowe: 800 x 1900 x 440 mm.  

Półki: 4 regulowane półki.  

Drzwi:  mocowane na zawiasach puszkowych – min. 3 na jedno skrzydło, 

Wyposażenie: 

a) uchwyty metalowe zamocowane na wysokości 960 mm +/-5% (dolna krawędź), 

b) zamki ISO z dwoma kluczykami,  

c) nogi zakończone metalowymi nóżkami z możliwością regulacji, 

d) uchwyty otwierające drzwi – okucia materiał stal. 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

2. Biurko  – 47 sztuk 

Biurko 

Materiał:  

a) płyta melaminowana o grubości 25 mm,  

b) krawędzie blatu zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, 

c) nogi i rama stołu wykonana z profili metalowych, lakierowanych proszkowo na kolor kwarc, 

d) biurko zabudowane od strony czołowej płytą wiórową o grubości 25 mm. 

Zestawienie mebli biurowych 

L.p. Nazwa Wymiar w mm* Ilość w szt. 

1 Szafa aktowa  800 x 1900 x 440 47 

2 Biurko  1400 x 800 x 750 47 

3 Kontener  600 x 600 x 430 47 

4 Fotel biurowy  - 55 

5 Krzesło konferencyjne - 59 

6 Wieszak stojący drewniany Wysokość 1840, średnica podstawy i korony - 500 25 
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Kolor: Klon 

Wymiary gabarytowe: 1400 x 800 x 750 mm 

Wyposażenie: 

a) nogi ze stopkami umożliwiającymi wypoziomowanie stołu w zakresie +30 mm, zapewniające 

stabilność na każdej powierzchni oraz zapobiegające zarysowaniom podłóg, 

b) na blacie powinny znajdować się otwory na przewody (średnica 60 mm) min. 2, 

zabezpieczone pierścieniami kablowymi z tworzywa sztucznego.  

Przykładowe zdjęcie: 

 
3. Kontener - 47 sztuk 

Kontener  

Materiał:  

a) płyty melaminowane,  

b) szuflady wykonane z płyty meblowej, posiadające metalowe prowadnice na rolkach oraz 

metalowe uchwyty. 

Kolor: Klon 

Wymiary gabarytowe: 600 x 600 x 430 mm 

Wyposażenie:  

a) 4 obrotowe kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie kontenera w dowolne miejsce, 

b) pierwsza szuflada wyposażona w piórnik dopasowany do wewnętrznych wymiarów szuflady i 

zamek+2 kluczyki, 

c) szuflady wyposażone w uchwyty – okucia metal. 

Przykładowe zdjęcie: 

 
4. Fotel biurowy - 55 sztuk 

Szerokie wyprofilowane siedzisko obite tkaniną w kolorze szarym. 

Oparcie tapicerowane tkaniną  z obu stron z atestem trudnopalności.  

Mechanizm krzesła zapewniający możliwość swobodnego kołysania się, blokada oparcia w pozycji do 

pracy i regulacji siły oporu oparcia.  
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Płynnie regulowana wysokość siedziska oraz regulowane podłokietniki.  

Chromowana podstawa krzesła wyposażona w kółek min. 5 do powierzchni dywanowych                               

w standardzie. 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

5. Krzesło konferencyjne  – 59 sztuk 

Rama wykonana z profili stalowych pokrytych czarnym lakierem proszkowym. 

Siedzisko i oparcie wykonane z wytrzymałej sklejki bukowej, tapicerowane pianką i tkaniną w kolorze 

szarym. Nogi krzesła wyposażone w niebrudzące stopki, chroniące podłogę przed zarysowaniem, 

wykonane z metalu. 

Przykładowe zdjęcie: 

 

 
6. Wieszak stojący drewniany – 25 sztuk 

Wieszak w kolorze klon lub podobnym. Wysokość – 1840 mm, średnica podstawy i korony – 500 mm, 

wieszak posiada obrotową koronę. 

 

     

1. Dostawa mebli biurowych do następujących jednostek  Zamawiającego: 

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 

61-625 Poznań; 

2. Delegatura WIOŚ w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz; 

3. Delegatura WIOŚ w Lesznie, ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno; 

4. Delegatura WIOŚ w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin; 

5. Delegatura WIOŚ w Pile, ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła. 
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Zestawienie mebli biurowych w podziale na WIOŚ Poznań i Delegatury 

Lp. Nazwa  J.m. Kalisz Konin Leszno Piła Poznań 

1.  Biurko Szt. 8 8 7 9 15 

2.  Szafa Szt. 8 8 7 9 15 

3.  Kontener Szt. 8 8 7 9 15 

4.  Fotel biurowy Szt. 8 8 7 11 21 

5.  Krzesło 

konferencyjne 

Szt. 8 8 7 9 27 

6.  Wieszak Szt. 4 4 3 5 9 

 

 

2. Montaż mebli wliczony w cenę przedmiotu zamówienia. 

 

 

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE  

1. W cenie dostawy należy uwzględnić: 

a. Koszty transportu do wskazanych jednostek  Zamawiającego. 

b. Koszty montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 

3. Przedmiot zamówienia nie może być używany w jakichkolwiek sposób (pochodzić z ekspozycji, 

wystaw itp.). 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje  dostarczenie wraz z wniesieniem, rozstawieniem oraz 

montażem. 

5. Wykonawca zapewnia podczas transportu, wniesienia i montażu wszystkie warunki gwarancji 

określone przez producenta produktów. 

6. Jeśli wymaga tego producent warunkami gwarancji Wykonawca zapewnia osobę/y ze 

stosownymi uprawnieniami, który dokona montażu przedmiotu umowy i dokona stosowanego 

wpisu do karty gwarancyjnej. 

7. Okres gwarancji liczony jest od daty potwierdzonego protokołem montażu mebli. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu wyposażenia we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne elementy konieczne do 

montażu. 

 

 

 


