
Załącznik nr 1 – wykaz oraz standard wykonania mebli

Lp.

Przedmiot zamówienia – wykaz mebli,
wym. [mm], szer./gł./wys.

kolor płyty – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy (Zamawiający uzgodni/dokona wyboru spośród

palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę);

J. m. Ilość

1
Biurko komputerowe 1400/600/760 z półką na klawiaturę 650/400/18, kolor

płyty olcha
szt. 5

2 Szafa aktowa, 800/400/1850, kolor płyty olcha szt. 11

3
Szafa ubraniowa z wysuwanym wieszakiem, 800/400/1850, kolor płyty

olcha
szt. 4

4 Nadstawka do szafy aktowej, 800/400/750, kolor płyty olcha szt. 12

5
Kontener 4-szufladowy, na stopkach, z piórnikiem (4 szuflady i piórnik jako

5-ta szuflada), 440/600/760, kolor płyty olcha
szt. 1

6
Kontener 3-szufladowy na kółkach, 440/470/613, kolor płyty: 2x calvados,

1x olcha
szt. 3

7 Szafa aktowa, 500/400/1800, kolor płyty olcha szt. 1

8 Półka na klawiaturę 650/400/18, kolor płyty  calvados szt. 2

Standard wykonania mebli określa się następująco:

1) meble biurowe z płyty  meblowej,  trójwarstwowej,  dwustronnie laminowanej  melaminą, w
klasie  higieniczności  E1.  Kolor  płyty  jak  powyżej.  Odcień  koloru  do  uzgodnienia  z
Zamawiającym  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy -  Zamawiający dokona wyboru
odcienia koloru spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę;

2) wymiary  i  rodzaj  mebli,  jak  powyżej  w  wykazie  mebli  oraz  zgodnie  z  rysunkami
poglądowymi;

3) wymagana grubość płyt gotowego wyrobu:
a) blaty biurek oraz wieńce górne kontenerów, szaf i nadstawek do szaf, - 25 mm,
b) plecy szaf - płyta HDF o grubości min. 3 mm, kolor jak płyta meblowa,  
c) pozostałe elementy, w tym: fronty szuflad, drzwi, boki szaf, boki biurek, kontenerów,

nadstawek,  półki,  przegrody,  wieńce  dolne  kontenerów,  szaf,  plecy  kontenerów,
frontowe osłony biurek - 18 mm;

4) wykończenie  krawędzi  -  obrzeża  płyt  wykończone  taśmą  PCV  klejoną  na  gorąco,
wymagana grubość taśmy 2 mm - dla blatów biurek oraz wieńców górnych: kontenerów,
szaf i nadstawek do szaf - dla innych elementów 1 mm;

5) półki w szafach aktowych - mocowane w odstępie ca 350 mm, odległość między półkami
równomierna,  podpórki  (narożniki)  metalowe  zapewniające  sztywność  półek  przy
maksymalnym obciążeniu lub inne metalowe mocowania zapewniające sztywność półek
przy  maksymalnym  obciążeniu, nadstawkach  (rys.  poz.  4)   1-na  półka,  w  szafach
ubraniowych (rys. poz 3) 1-na półka górna;

6) szuflady - mocowane na prowadnicach rolkowych (w tym półki na klawiaturę);
7) rodzaj zawiasów – wszystkie zawiasy puszkowe samoczynnie domykające się Ø = 35 mm;
8) rodzaje zamków – wszystkie zamki patentowe – minimum 2 klucze;
9) kontenery wyposażone w zamki centralne; kontener 4-szufladowy wyposażony w piórnik –

wkład piórnikowy, szufladowe wykonane z tworzywa sztucznego (4 szuflady i piórnik jako
5-ta szuflada);

10) drzwi/drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf z zamkami, zasuwki u góry i u dołu drzwi,
wyposażone w zamek, j/w;
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11) uchwyty – metalowe, łukowe, kolor nikiel satyna, rozstaw otworów do mocowania 96 mm, 
12) podstawa  szaf,  na  stopkach  regulowanych  -  zakres  minimum  15  mm,  kontenery  3-

szufladowe na kółkach meblowych, skrętnych,  pozostałe podstawy - ślizgacze z regulacją
poziomu zakres min. 5 mm,

13) łączenie elementów mebli - z użyciem złącz mimośrodowych i konfirmatowych, przepusty
do okablowania - we wszystkich biurkach;

14) materiały i surowce z których wykonane są meble - muszą posiadać wymagane atesty.
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