
Załącznik Nr 1 
do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę mebli wraz z montażem oraz doposażenie biura  

dla Straży Miejskiej w Łodzi  

przy ul. Wólczańskiej 121/123 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na dostawę mebli wraz z montażem oraz doposażeniem biura  

dla Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 

  

 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

1) Główny kod CPV:  
39130000-2 – Meble biurowe  

 

2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: 
Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z montażem oraz doposażeniem 
biura dla Straży Miejskiej w Łodzi w ramach prowadzonej inwestycji: „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Łodzi przy ul. 
Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.”  
określonych poniżej co do rodzaju, wymaganej jakości, ilości i wymiarów. 
1) Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie 

przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń. 

2) Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach przedmiotowego zamówienia mebli 
produkowanych seryjnie. 
 

1) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne na etapie realizacji umowy o 

takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest 

udowodnienie równoważności. Zamawiający zaakceptuje rozwiązania równoważne, m.in. 

o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W 

przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z 

nazwą handlowa oraz nazwą  producenta. Na etapie realizacji należy umożliwić 

weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest 

wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich 

producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać 

przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.  

2) Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: 

- na blaty biurek i stołów: płyty wiórowa pokryta folią lub innym materiałem o niskich 

parametrach, 

- konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być 

spawana , 

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję 

składu tapicerskiego +/- 10%, 

3) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu 

podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza się zmiany szerokości i 

głębokości stołów i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokości stołów, biurek, szaf. 



Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. 

Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w 

różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 

4)  Zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie realizacji zamówienia w terminie 14 dni 

od daty podpisania umowy  przedstawił katalogi, foldery przedstawiające proponowane 

systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów oraz należy przedstawić wszystkie 

wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty mają być wystawione przez 

niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako 

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą 

akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie 

Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony 

w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i 

certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te 

mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane 

(nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, 

folderze).  

Należy przedstawić: 
a) Certyfikat ISO 9001:2008 
b)  Atest higieniczny E1na elementy wykonane z płyty  
c) Atest higieniczny na obrzeża ABS/PCV 

5) W przypadku tkanin tapicerskich Zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie 

realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy  przedstawił fabryczny 

próbnik tkanin oraz atesty potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na 

ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty te mają być wystawione przez niezależną 

jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty mają 

być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. W celu 

potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić 

minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie 

przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub 

nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie 

proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły ), wymiary oraz 

szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia 

wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg 

indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na 

budowie np. kuchni, zabudów indywidualnych itp. Wymaga się, aby ww. meble były 

wykonane dokładnie w taki sposób, jaki Wykonawca będzie chciał zrealizować zadanie. 

Wskazane jest aby, ww. meble wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu 

zamówienia kolorystyce. 

6) Meble biurowe zostały szczegółowo opisane w zestawieniu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

 

 Lp. Asortyment LP ILOŚĆ 

 1 Biurko w kształcie litery L 57 

 •        blaty o grubości 25 mm, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm, w blatach 
przelotka kablowa z aluminium o średnicy 80 mm 

 •        Noga: stelaż na dwóch nogach w kształcie litery „C”, malowany proszkowo, profil stalowy, 
owalny, noga o szerokości 210 mm, wzdłuż nogi od strony zewnętrznej wąskie wgłębienie, maskownica 
przewodów od środka nogi, mocowana do nogi na wcisk, zakończona plastikowymi nakładkami od góry 
i od dołu, w kolorze srebrnym, każde z 3 otworami do przeprowadzenia okablowania, na maskownicy 
od strony wewnętrznej 2 wąskie wgłębienia, stopa stelaża o profilu stalowym, długość 635 mm, 
szerokość 70 mm, 2 regulatory plastikowe – regulacja do 15 mm, długość nogi u góry (mocowanie do 
biurka) – 574 mm, noga mocowana do blatu na 3 wkręty fi 4 każda noga o wysokości 710 mm (bez 
blatu)wymiary biurka: 1000/1600 mm x 600/600 mm x 735 mm h 

 •        Blenda płytowa: 
 

element konstrukcyjny biurka, o wys. 400 mm, blenda z płyty o grubości 18 mm oklejona z każdej 
strony obrzeżem stand tron, blenda po bokach przylega do nóg, przymocowana do nóg jest na 2 złącza 
mimośrodowe stalowe fi 8 mm (trzpień 7x34mm M6 TITUS + mimośród 15x11,9 TITUS  

   

 2 Kontener pod biurko 70 

 Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. 

 Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 
18mm 

 Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. 

 Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe 
krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm. 

 Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400 mm z 
wysuwem ¾ 

 Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master. 

 Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. 

 Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym. 

 Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze 
chrom mat. 

 Wymiary: 

 głębokość 459 mm, 

 szerokość 409 mm, 

 wysokość całkowita kontenera585 mm, wysokość bez kółek 531 mm, 

 wysokość dolnej szuflady 180 mm, szerokość całkowita dolnej szuflady 415 mm, 

 szerokość wewnętrzna szuflad 336 mm 

 wysokość środkowej szuflady 140 mm wysokość górnej szuflady 140 mm 

 wewnętrzna długość szuflad 380 mm 

 rozstaw wewnętrzny uchwytów 128 mm, długość całkowita uchwytów 152mm w kształcie 
litery „C” w kolorze chrom mat 

   

 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 



  

   

 3 Szafa aktowa 67 

 � Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm 

  

 �  Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym grubości 3,2mm i wpuszczone we 

frez wykonany w wieńce i boki 

  

 � Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm   

 
� Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 3mm  

  

 � Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe 

krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm  

  

 � Szafa wyposażona w cztery półki aktowe   

 � Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na 

zasadzie złącz mimośrodowych  

  

 � Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 

stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli  

  

 � Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK    

 � Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master    

 � Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia   

 � Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C"   

 w kolorze chrom mat   

 �  Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym    

 i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m   

     

     

 4 Biurko 160 x 70 6 

   

 
Blaty w kształcie prostokąta z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, o 
grubości 25 mm, krawędzie boczne wykończone PCV/ABS o grubości 2mm   

 Stelaż na stelaż na czterech nogach o profilu stalowym, okrągłym o średnicy 60, malowany 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym,  
ułatwienie montażu - otwory montażowe w ramie i w nogach, otwory montażowe z 
zaślepkami, regulacja wysokości  720 mm - 780 mm 

 Osłonki regulatorów  nóg w kolorze popiel,   

 Brak blendy/osłony nóg siedzącego 

 Wymiary stelaża do którego montowane są nogi: 

 szerokość 20 mm, wysokość 40 mm 

 Hybrydowe połączenie PCV/ABS z melaminą  

 Wymiary biurka szerokość  80 mm , długość 160 mm, wysokość 720-780 mm 

 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

   

 



5 Biurko 180 x 70 4 

   

 
Blaty w kształcie prostokąta z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, o 
grubości 25 mm, krawędzie boczne wykończone PCV/ABS o grubości 2mm   

 Stelaż na stelaż na czterech nogach o profilu stalowym, okrągłym o średnicy 60, malowany 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym,  
ułatwienie montażu - otwory montażowe w ramie i w nogach, otwory montażowe z 
zaślepkami, regulacja wysokości  720 mm - 780 mm 

 Osłonki regulatorów  nóg w kolorze popiel,   

 Brak blendy/osłony nóg siedzącego 

 Wymiary stelaża do którego montowane są nogi: 

 szerokość 20 mm, wysokość 40 mm 

 Hybrydowe połączenie PCV/ABS z melaminą  

 Wymiary biurka szerokość  80 mm , długość 180 mm, wysokość 720-780 mm 

   

 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

   

 6 Regał 32 

 
Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 

 
melaminowanej o grubości 25mm.  

 Plecy regału wykonane z płyty HDF w kolorze białym grubości 3,2mm i wpuszczone we frez 
wykonany w wieńce i boki. 

 Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. 

 
Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 3mm 

 Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe 
krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm 

 
Regał wyposażony w cztery półki aktowe. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym 
poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. 

 Regał osadzony na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich 
regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m 

 Hybrydowe połączenie PCV z płytą melaminowaną. 

 Wymiary: 

 głębokość 420 mm, 

 szerokość 800 mm, 

 wysokość 1890 mm 

   

 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 



  

   

   

 8 Pomocnik/stolik 11 

 
Blaty w kształcie prostokąta z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, o 
grubości 25 mm, krawędzie boczne wykończone PCV/ABS o grubości 2mm   

 Stelaż na stelaż na czterech nogach o profilu stalowym, okrągłym o średnicy 60, malowany 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym, 
ułatwienie montażu - otwory montażowe w ramie i w nogach, otwory montażowe z 
zaślepkami, regulacja wysokości  720 mm - 780 mm 

 Osłonki regulatorów  nóg w kolorze popiel,   

 Brak blendy/osłony nóg siedzącego 

 Wymiary stelaża do którego montowane są nogi: 

 szerokość 20 mm, wysokość 40 mm 

 Hybrydowe połączenie PCV/ABS z melaminą  

 Wymiary biurka szerokość  80 mm , długość 120 mm, wysokość 720-780 mm 

   

 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

   

 9 Stół 80 x 120 i 80X80 2 

   
Blaty w kształcie prostokąta z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, o 
grubości 25 mm, krawędzie boczne wykończone PCV/ABS o grubości 2mm   

   Stelaż na stelaż na czterech nogach o profilu stalowym, okrągłym o średnicy 60, malowany 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym,  
ułatwienie montażu - otwory montażowe w ramie i w nogach, otwory montażowe z 
zaślepkami, regulacja wysokości  720 mm - 780 mm 

   Osłonki regulatorów  nóg w kolorze popiel,   

   Brak blendy/osłony nóg siedzącego 

   Wymiary stelaża do którego montowane są nogi: 

   szerokość 20 mm, wysokość 40 mm 

   Hybrydowe połączenie PCV/ABS z melaminą  

   Wymiary biurka szerokość  80 mm , długość 80 mm, wysokość 720-780 mm 

   Certyfikat ISO 9001:2008 

   Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

   Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

     

 10 Stół konf. 40 os. 18 

     

   Blaty w kształcie prostokąta z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, o 
grubości 25 mm, krawędzie boczne wykończone PCV/ABS o grubości 2mm   

 



  Stelaż na stelaż na czterech nogach o profilu stalowym, okrągłym o średnicy 60, malowany 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym,  
ułatwienie montażu - otwory montażowe w ramie i w nogach, otwory montażowe z 
zaślepkami, regulacja wysokości  720 mm - 780 mm 

   Osłonki regulatorów  nóg w kolorze popiel,   

   Brak blendy/osłony nóg siedzącego 

   Wymiary stelaża do którego montowane są nogi: 

   szerokość 20 mm, wysokość 40 mm 

   Hybrydowe połączenie PCV/ABS z melaminą  

   Wymiary biurka szerokość  80 mm , długość 140 mm, wysokość 720-780 mm 

     

   Certyfikat ISO 9001:2008 

   Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

   Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

     

 11 Stół konf. 10 os. 1 

       

   
Stół wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

  

   Blat  o grubości 25 mm o zaokrąglonych rogach, krawędzie boczne wykończone PCV o 
grubości 2mm 

  

   stelaż o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo na kolor srebrny RAL 9006   

   nogi w kształcie litery T, profil nogi stalowy owalny z wypustkami, o szerokości 100 mm i 
wysokości  95 mm 

  

   stopa stelaża o profilu stalowym, owalnym, szerokość 670 mm   

   Wymiary stołu 1000 x 2000 x 735 mm   

   regulator poziomu, nogi połączone kanałem konstrukcyjnym o szerokości 100 mm i wysokości  
95 mm 

  

   maskownica przewodów od wewnętrznej strony nogi   

   stała wysokość 735 mm z plastikowymi regulatorami poziomu   

       

   Certyfikat ISO 9001:2008   

   Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1   

   Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny   

       

 12 Stół konf. 10 0s. 1 

   Stół wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej.   

   
Blat o grubości 25 mm o zaokrąglonych rogach, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 
2 mm, stelaż o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo na kolor srebrny RAL 9006 

  

   nogi w kształcie litery T, profil nogi stalowy owalny, profil stopy stalowy owalny z wypustkami, 
o szerokości 100 mm i wysokości  95 mm  , 

  

   stopa stelaża o profilu stalowym, owalnym, szerokość 670 mm, regulator poziomu, nogi 
połączone kanałem konstrukcyjnym o szerokości 100 mm i wysokości  95 mm 

  

   maskownica przewodów od wewnętrznej strony nogi   

   stała wysokość 735 mm z plastikowymi regulatorami poziomu   

   Wymiary stołu 1500/700 x 3500 x 735 mm   

 



  Owalny otwór po środku stołu o szerokości  100 mm   

   Certyfikat ISO 9001:2008   

   Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1   

   Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny   

       

       

 13 Gablota/szafa 11 

   

 Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 
melaminowanej o grubości 25mm 

 Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym grubości 3,2mm i wpuszczone we frez 
wykonany w  wieńce i boki 

 Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm 

 
Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 3mm 

 Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe 
krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm 

 Szafa wyposażona w cztery półki aktowe 

 Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na 
zasadzie złącz mimośrodowych, zakotwiczone na podpórkach Titus 

 Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 
stopni, 

 wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli 

 drzwi zamykają dwie przestrzenie, trzy przestrzenie przeszklone 

 Szkło transparentne bez ramki 

 Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK 

 Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master 

 Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia 

 Drzwi szklane bez zamka 

 Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze 
chrom mat 

 Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich 
regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m 

 wymiary 420 x 800 x 1890 mm 

   

 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

   

 14 Komoda 21 

   

 Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie  
melaminowanej o grubości 25mm Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 12 mm. Pozostałe 
elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego 
zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 3mm. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. 

 



Szafka dzielona na 3 przestrzenie wyposażone w dwie półki każda. Dwie skrajne przestrzenie 
zamykane drzwiczkami.  

 Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na 
zasadzie 

 złącz mimośrodowych. Półki zakotwiczone na podpórkach Titus gr 25 mm 

 Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 
stopni, 

 wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli. 

 Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK 

 Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. 

 Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. 

 Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze 
chrom mat 

 Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich 
regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m 

 Wymiary:  

 głębokość 420 mm 

 szerokość 1200 mm 

 wysokość 1140 mm 

   

 certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

   

 15 Komoda szuflady 
Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie  
melaminowanej o grubości 25mm Plecy szafy wykonane z płyty o grubości 12 mm. Pozostałe elementy 
szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem 
PCV/ABS o grubości 3mm. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 
2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. 

2 

 16 Szafa ubraniowa 31 

     

   Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 
melaminowanej o grubości 25mm 

   Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym grubości 3,2mm i wpuszczone we frez 
wykonany w wieńce i boki 

   Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm 

   Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 3mm 

   Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe 
krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm 

   Szafa wyposażona w jedną półkę. Półka jest elementem konstrukcyjnym poprzez 
zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. 

   Szafa ubraniowa wyposażona w wieszak puzon wysuwny 

   Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 
stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli 

 



  Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK 

   Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master 

   Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia 

   Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze 
chrom mat 

   Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich 
regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m 

   Wymiary: 580 x 800 x 1890 mm 

     

   Certyfikat ISO 9001:2008 

   Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

   Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

     

     

 17 Szafa ubran./półki 4 

 Wieniec górny, dolny, bok środkowy oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, 
dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm 

 Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym grubości 3,2mm i wpuszczone we frez 
wykonany w wieńce i boki 

 Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm 

 
Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 3mm 

 Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe 
krawędzie 

 oklejone PCV/ABS 2mm 

 Szafa wyposażona w cztery półki regulowane 

 Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na 
zasadzie złącz mimośrodowych 

 Drzwi przesuwne z górnym i dolnym torem prowadzącym wykonanym z aluminium 

 Fronty szafy wyposażone w element jezdny oraz w element prowadzący 

 Zamek naciskowy do drzwi przesuwnych z możliwością zastosowania klucza Master 

 Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia 

 Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze 
chrom mat 

 Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich 
regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m 

 wymiary 420 x 1200 x 1890 mm 

 Wnętrze szafy przedzielone bokiem środkowym, w części ubraniowej szafa wyposażona w 
puzon wysuwny na ubrania, nad wieszakiem półka. 

 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

   

   

 18 Lada 160 x 70 5 

 



  
Blat i boki lady wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej , dwustronnie melaminowanej o 
grubości 25 mm, fronty z płyty acrylux o grubości 16 mm. Blat, boki i fronty łączone ze sobą 
metalem na pióro – wstawką metalową. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o 
grubości 3 mm. We frontach boniowania między pasami płyty – listwy metalowe, malowane 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006. Jako podparcie blatu biurka dwie nogi o średnicy 60 
mm w kolorze srebrnym RAL 9006. Noga regulowana na wysokość 695 – 755mm. 

   W blacie dwie przelotki na kable. Metalowe, okrągłe o średnicy 80 mm, kolor srebrny. 

   Wymiary lady:  

   głębokość blatu biurka z bokami 780mm 

   głębokość nadstawki/części zasłaniającej blat biurka 350 mm 

   szerokość lady 1600 mm, wysokość 1085 mm 

   bok lady wchodzący pod blat biurka 530 x 710 mm h 

   od wewnętrznej strony cokół o szerokości 113 mm i wysokości 155mm 

     

     

 19 Narożnik 1 

   
Blat i boki lada wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 
grubości 25 mm, fronty z płyty acrylux o grubości 16 mm.  Krawędzie zabezpieczone obrzeżem 
PCV/ABS o grubości 3 mm. Blat, boki i fronty łączone ze sobą metalem na pióro – wstawką 
metalową. We frontach boniowania między pasami płyty – listwy metalowe, malowane 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006. Jako podparcie blatu biurka nogi o średnicy 60 mm w 
kolorze srebrnym RAl 9006. Noga regulowana na wysokość 695 – 755mm. 

  

   Wymiary narożnika lady:    

   głębokość blatu biurka z bokami 780mm   

   głębokość nadstawki/części zasłaniającej blat biurka 350 mm   

   szerokość 780 mm, wysokość 1085 mm   

   bok lady wchodzący pod blat biurka 530 x 710 mm h   

       

 20 Dostawka do biurka 4 

   

 
Średnica dostawki 1000 mm, wycięcie pod kątem 90 stopni 

 Podparta nogą o średnicy 60 mm, z regulatorem wysokości. 

 Blat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, 
krawędzie boczne wykończone PCV/ABS o grubości 2mm. 

   

 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

   

 21 Dostawka duża 160 1 

   Szerokość dostawki 1600 mm, głębokość całkowita 600 mm, części prostej 300 mm. 

 



  
Podparta nogą o średnicy 60 mm, z regulatorem wysokości. 

   Blat z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, 
krawędzie boczne wykończone PCV/ABS o grubości 2mm. 

     

   Certyfikat ISO 9001:2008 

   Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

   Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

     

 22 Stolik okrągły nóżka 10 

   WYMIAR [MM]: ø800x735 

   
- Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm 

   - Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm 

   - Stół oparty na nodze talerzowej wykonanej z metalu 

   - Średnica podstawy fi600mm, kolumna wykonana z rury fi 100mm 

   - W górnej części nogi zamocowana jest flansza z blachy do mocowania z blatem 

   - Stelaż malowany proszkowo w kolorze srebrnym  

   - ISO 9001:2008 

   - Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

   - Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

     

     

 23 

Kontener dostawny 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 
Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm 
Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce 
Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie 
oklejone PCV/ABS 0,8mm 
Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem ¾ 
Wyposażony w centralny zamek z możliwością zastosowania klucza Master 
Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia  
Kontener osadzony na plastikowych nóżkach z regulatorami wysokości 
Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze chrom mat 
Wymiary: 
głębokość – 600 mm, szerokość 410 mm, wysokość 735 mm 
 
Certyfikat ISO 9001:2008 
Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

6 

 24 Stół roboczy 2 

   
Blaty w kształcie prostokąta z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, o 
grubości 25 mm, krawędzie boczne wykończone PCV/ABS o grubości 2mm   

 



  Stelaż na stelaż na czterech nogach o profilu stalowym, okrągłym o średnicy 60, malowany 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym, 
ułatwienie montażu - otwory montażowe w ramie i w nogach, otwory montażowe z 
zaślepkami, regulacja wysokości 720 mm - 780 mm 

   Osłonki regulatorów nóg w kolorze popiel,   

   Brak blendy/osłony nóg siedzącego 

   Wymiary stelaża, do którego montowane są nogi: 

   szerokość 20 mm, wysokość 40 mm 

   Hybrydowe połączenie PCV/ABS z melaminą  

   Wymiary biurka szerokość 80 mm , długość 180 mm, wysokość 720-780 mm 

     

   Certyfikat ISO 9001:2008 

   Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

   Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

     

     

     

 25 
Drzwiczki do lady 

1 

 26 
Leżanka 1 

 27 Ścianka pleksi P60/160P 2 

   
Przegrody dźwiękochłonne wykonane są z profili aluminiowych zamkniętych. Są to profile 
anodowane o przekroju prostokątnym i wymiarach 2x3 cm. Profil tworzy konstrukcję ramową 
ścianki dźwiękochłonnej wypełnienie może być wykonane z poliwęglanu komórkowego   

  

       

 28 Ścianka pleksi P60/80P 2 

   
Przegrody dźwiękochłonne wykonane są  z profili aluminiowych zamkniętych. Są to profile 
anodowane o przekroju prostokątnym i wymiarach 2x3 cm. Profil tworzy konstrukcję ramową 
ścianki dźwiękochłonnej wypełnienie może być wykonane z poliwęglanu komórkowego   

 29 
Przelotka na kable 
okrągła, aluminiowa, srebrna, średnica 80 mm 

20 

 30 Kanał kablowy 
Kanał kablowy podwieszany pod blatem biurka długość 1200 mm, szerokość 115 mm 

56 

 31 Półka na klawiaturę 33 

   Połka z płyty na klawiaturę pod biurkiem. Przymocowana do spodniej części blatu, porusza się po 

metalowych prowadnicach. Wykonana z płyty oraz metalowych elementów mocujących. Długość 650 

mm, głębokość/szerokość 325 mm , wysokość 85 mm 

 32 Ławka z płyty 10 

   Wymiary Wys. 400 x szer. 1400 x gł. 400 

   Ławeczka wolnostojąca oparta jest na kwadratowym, metalowym profilu 25 mm x 25 mm, 
malowanym farbami proszkowymi. Ławeczka wyposażona jest w stopki ułatwiające 
wypoziomowanie mebla. 

 



  listwy z MDF 

   Stelaż ławeczki RAL 9006 

     

 33 Fotel obrotowy 60 

   •  Podstawa pięcioramienna, jednolity wtrysk poliamidu z włóknem szklanym w kolorze czarnym; 
   •  Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni; 
   •  Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 48 – 58 cm. 
   •  Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją 

twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, 
umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu.  

   •  Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w 
technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny 
komfort siedzenia), trudnopalną. 

   •  Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm.  
   •  Oparcie wykonane również ze sklejki, pokrytej pianką poliuretanową wylewaną 
   

w formach, trudnopalną, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej 
odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Zarówno przód jak i tył oparcia tapicerowany bez plastikowych elementów 
maskujących. Oparcie krzesła posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości 

   •  Klasa trudnopalności pianek siedziska i oparcia zgodna z normą PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2, 
potwierdzona certyfikatem i oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej 
konkretnej partii krzeseł. 

   •  Podłokietniki krzesła regulowane góra – dół. Nakładki podłokietników wykonane 
   z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

   •  Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m2 z atestami: higienicznym, 
trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN 
ISO 12945-2), odporność barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 
14184-1), odporność barwy na działanie potu – 5 (PN-EN ISO 105-E04). Nie dopuszcza się tkaniny o innym 
składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

   •  Wymiary:  
   •      Wymagany certyfikat zgodności z normą PN EN 1335-1, PN EN 1335-2, PN EN 1335-1, wydany przez 

jednostkę akredytowaną. Jednostka  certyfikująca akredytowana przez europejską organizację akredytacyjną 
zrzeszoną w EA MLA. 

   
•      Wymagany Protokół Oceny Ergonomicznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998r; 

   •      Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 

14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dołączonymi certyfikatami 
   •      Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta 

oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.  
    

 
 

       

   
        

   
        

   
        

   
        

 



  

        

   

        

 34 Fotel obrotowy VIP 4 

     

   
•  Podstawa pięcioramienna aluminiowa, polerowana (jednolity, wzmocniony odlew aluminiowy).  

   •  Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni 

   •  Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 50 – 60 cm. 
   •  Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją 

twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego 
regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. 

   
•  Siedzisko wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w 
formach, gwarantującej doskonałą odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.) 

   •  Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm, oraz dodatkową regulację kąta jego 
nachylenia o 3 stopnie.  

   •  Siedzisko posiada możliwość samodzielnego demontażu i wymiany poduchy siedziska.  
   •  Elastyczne oparcie krzesła wykonane z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz GB (polipropylenu z kulkami 

szklanymi), wraz z zintegrowanym powyżej części podparcia pod lędźwiowego tworzywem termoplastycznym 
doskonale przystosowuje się do wszelkich ruchów: rotacyjnych, bocznych i wstecznych a w połączeniu z 
nowoczesnym mechanizmem SYNCHRO kąt odchylenia oparcia wynosi aż 45 stopni. Ponadto oparcie posiada 
zapadkową, pięciostopniową regulację wysokości.   

   •  Na elastyczną konstrukcję oparcia naciągnięta poduszka z pianki PU, trudnopalnej (wykonana w technologii 
pianek wylewanych w formach) 

   •  Klasa trudnopalności pianek potwierdzona badaniem zgodnym z normą PN 1021-1,2, oraz oświadczeniem 
producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w konkretnej partii krzeseł. 

   •  Dla podniesienia funkcjonalności krzesła oparcie posiada możliwość samodzielnego demontażu i wymiany 
pokrowca. 

   •  Krzesło wyposażone w zagłówek regulowany w zakresie kątowym jak i na wysokość.  
   •  Oparcie z siedziskiem połączone dwoma bardzo stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stanowiacymi odlew 

aluminiowy, polerowany. 
   •  Podłokietniki krzesła, z nakładką wykonaną z miekkiego poliuretanu, z możliwością regulacji.   
   •  Fotel w całości tapicerowany tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m

2
 z atestami: 

higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na 
piling 5 (EN ISO 12945-2), odporność barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005), oznaczenie formaldehydu (PN-EN 
ISO 14184-1), odporność barwy na działanie potu – 5 (PN-EN ISO 105-E04). Nie dopuszcza się tkaniny o innym 
składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

   •  Wymiary:  
   •        Wymagany certyfikat zgodności z normą PN EN 1335-1, PN EN 1335-2, PN EN 1335-1, wydany przez jednostkę 

akredytowaną. Jednostka  certyfikująca akredytowana przez europejską organizację akredytacyjną zrzeszoną w EA 
MLA. 

   
•        Wymagany Protokół Oceny Ergonomicznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998r; 

   •        Fotel produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 

14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dołączonymi certyfikatami 
 



  

•        Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych 

krzeseł, muszą być zawarte w ofercie. 

    
 

 

       

   

        

   

        

   

        

   
        

           
 35 Fotel obrotowy VIP bez zagłówka 7 

 •  Podstawa pięcioramienna aluminiowa, polerowana (jednolity, wzmocniony odlew aluminiowy).    

 

•  Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni 

  

 •  Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 50 – 60 cm.   

 •  Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją 
twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego 
regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. 

  

 
•  Siedzisko wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w 
formach, gwarantującej doskonałą odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.) 

  

 •  Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm, oraz dodatkową regulację kąta jego 
nachylenia o 3 stopnie.  

  

 •  Siedzisko posiada możliwość samodzielnego demontażu i wymiany poduchy siedziska.    

 •  Elastyczne oparcie krzesła wykonane z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz GB (polipropylenu z kulkami 
szklanymi), wraz z zintegrowanym powyżej części podparcia pod lędźwiowego tworzywem termoplastycznym 
doskonale przystosowuje się do wszelkich ruchów: rotacyjnych, bocznych i wstecznych a w połączeniu z 
nowoczesnym mechanizmem SYNCHRO kąt odchylenia oparcia wynosi aż 45 stopni. Ponadto oparcie posiada 
zapadkową, pięciostopniową regulację wysokości.   

  

 •  Na elastyczną konstrukcję oparcia naciągnięta poduszka z pianki PU, trudnopalnej (wykonana w technologii 
pianek wylewanych w formach) 

  

 •  Klasa trudnopalności pianek potwierdzona badaniem zgodnym z normą PN 1021-1,2, oraz oświadczeniem 
producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w konkretnej partii krzeseł. 

  

 •  Dla podniesienia funkcjonalności krzesła oparcie posiada możliwość samodzielnego demontażu i wymiany 
pokrowca. 

  

 •  Oparcie z siedziskiem połączone dwoma bardzo stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stanowiacymi odlew 
aluminiowy, polerowany. 

  

 •  Podłokietniki krzesła, z nakładką wykonaną z miekkiego poliuretanu, z możliwością regulacji.     

 



•  Fotel w całości tapicerowany tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m
2
 z atestami: 

higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na 
piling 5 (EN ISO 12945-2), odporność barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005), oznaczenie formaldehydu (PN-EN 
ISO 14184-1), odporność barwy na działanie potu – 5 (PN-EN ISO 105-E04). Nie dopuszcza się tkaniny o innym 
składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

  

 •  Wymiary:    

 •  Wymagany certyfikat zgodności z normą PN EN 1335-1, PN EN 1335-2, PN EN 1335-1, wydany przez jednostkę 
akredytowaną. Jednostka certyfikująca akredytowana przez europejską organizację akredytacyjną zrzeszoną w EA 
MLA. 

  

 
•  Wymagany Protokół Oceny Ergonomicznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998r; 

  

 •  Fotel produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 

14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dołączonymi certyfikatami 
  

 •  Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych 

krzeseł, muszą być zawarte w ofercie. 
  

  

  

 

  

     

     

     

                   

                   

 36 Fotel obrotowy 24/7 6 

 •  Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, polerowana   

 
•  Samohamowne kółka jezdne fi 60mm do twardych powierzchni, czarne, z obwódką w kolorze chrom 

  

 •  Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska   

 •  Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia   

 i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnej korbki znajdującej się po prawej stronie siedziska, 
umożliwiającej regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm posiada dwa zakresy 
pochylenia oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym położeniu  

  

 •  Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane pianką poliuretanową, trudnopalną wykonaną w 
technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80 kg/m

3 
  

 •  Klasa trudnopalności pianki siedziska potwierdzona certyfikatem zgodnosci z normą EN 1021-1 i EN 1021-2, 

oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł. 
  

 



•  Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 60mm oraz wyraźnie zaokrągloną przednią 

częsci siedziska, w celu zmniejszenia ucisku na naczynia krwionośne kończyn dolnych.  
  

 •  Oparcie krzesła, wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP 

oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym). Na konstrukcję oparcia naciągnięta jest transparentna, siatka o 

składzie 100% poliester, gramaturze – 453 g/m2, odporności na piling– 4,5, odporności na ścieranie ponad 100 000 

cykli Martindale oraz trudnozapalności BS 5852 crib 4 w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym z dodatkową 

nakładką z tapicerki. 

  

 •  Oparcie mocowane dwoma elastycznymi łącznikami do stelaża aluminiowego. Stelaż aluminiowy polerowany, 

przebiega z tyłu oparcia na całej jego długości. 
  

 •  Fotel posiada siedmiostopniową regulację podparcia kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – 

krzyżowy 
  

 •  Zagłówek fotela wykonany również jako lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego, na którą naciągnięta jest 

transparenta siatka w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Zagłówek regulowany jest na wysokość, oraz posiada 

mechanizm zapadkowy umozliwiający regulację kątową. Mechanizm regulacji kąta zagłówka uruchamiany jest 

dwoma przyciskami. 

  

 •  Podłokietniki krzesła czarne, na wsporniku w kolorze chrom, z nakładką wykonaną z miekkiego poliuretanu, z 

możliwością regulacji w zakresie wysokości podłokietnika, głębokości oraz kąta skrętu nakładki 
  

 •  Siedzisko oraz nakładka oparcia fotela tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m2 z 

atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), 

odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporność barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005), oznaczenie 

formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na działanie potu – 5 (PN-EN ISO 105-E04). Nie dopuszcza 

się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach  

  

 •  Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z 

dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) 
  

 •  Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i 

wytrzymałość) 
  

 •  Wymiary:   

 •  Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 

14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dołączonymi certyfikatami 
  

 Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych 
krzeseł, muszą być zawarte w ofercie 
Produkt z 5 letnią gwarancją. 

  

  
  
 

  

     

  
  
 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 37 Krzesło konferencyjne 98 

 



Stelaż wykonany z profilu płasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm. Wzmocnienie stelaża 
wykonane z rury fi16 x 1,5mm spawanego dwustronnie spawem ciągłym. Nogi zakończone są ślizgami 
wykonanymi z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu podłoża. Siedzisko z wkładem 
wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką oraz tapicerowane 
tkaniną. Siedzisko wykończone osłoną spodniej części. 

 
Oparcie profilowane, wykonane z solidnego tworzywa. 

 Stelaż srebrny RAL 9006. Sztaplowanie min 10 szt. 

 Tkanina wzmocniona, duża gęstość liniowa. 

   

 Wys. Całkowita: 820 mm 

 Wys. Siedziska: 480 mm  

 Szer. Siedziska: min. 470 mm  

 Gł. Siedziska: min. 430 mm  

 Wys. Oparcia: min. 350 mm  

 Szer. Oparcia: min. 470 mm  

   

 Tapicerka w kolorze zielonym 

 SKŁAD: 100% PES (POLIESTER) 

 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: 160 000 tyś cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2 

 GRAMATURA: 366 +/-15 g/m2 

 PILLING: 4-5 wg PN-EN ISO 12945-2 

 ATEST HIGIENICZNY: TAK 

 TRUDNOPALNOŚĆ 

   

 38 Fotel  7 

 •        Fotel o prostej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową, posadowiony na czterech 
metalowych nogach o przekroju 40x40mm, chromowanych w technologii chrom III. Nogi wyposażone 
w stopki plastikowe. 

 •        Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe 
siedzisko.  

 •        Stelaż fotela stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU, trudnopalną o gęstościach 40 i 25 
kg/m

3
. Ponadto siedzisko wyposażone w płaskie sprężyny tapicerskie. 

 
•        Klasa trudnopalności pianki potwierdzona badaniem zgodnym z normą PN 1021-1,2, oraz 
oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w konkretnej partii krzeseł. 

 
•        Fotel tapicerowany tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m

2
 z atestami: 

higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), 
odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporność barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005), 
oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na działanie potu – 5 (PN-EN ISO 105-
E04). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

 •        Wymiary fotela   
   

 



Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 
14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dołączonymi certyfikatami 

 Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta 
oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.  
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Regały archiwalne metalowe z ogranicznikami  
Nogi regału wykonane z blachy o grubości 2 mm, perforowanej co 30mm. Profil kątownika 35×35 mm. 
Wszystkie półki metalowe z blachy o grubości 0,8 mm. W komplecie regału znajdują się ograniczniki 
tylne i boczne. Całość malowana proszkowo na kolor popielaty RAL 7035 
Wysokość 2500mm 
Szerokość 900mm 
Głębokość 400mm 
Maksymalne obciążenie na półkę 100 kg. 
– maksymalne obciążenie pojedynczej półki metalowej 100 kg. 
– dopuszczalne obciążenie konstrukcji 1000 kg. 
– regał wyposażony w ograniczniki boczne i tylne, 
– konstrukcja regału z profili stalowych malowanych proszkowo, 
– regulacja wysokości półek co 67 mm 
– prosty montaż bez śrub, 
– stabilność konstrukcji, regał nie wymaga montażu do ścian, 
– możliwość łączenia szeregowego regałów za pomocą dedykowanych złączek, 
– możliwość zmiany ilości półek lub wysokości regału, 
– półki metalowe o udźwigu 100 kg malowane proszkowo, 
– zgodność z normą PN-88/M-78321 „regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania”’. 
  

 

30 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



  

 40 

Szafki przegródki 180 x 40 x 90h 
Szafeczka z przegródkami 
Całość wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronniemelaminowanej o grubości 18mm. 
Obrzeża oklejone PCV/ABS o grubości 2mm 
Szafeczka wyposażona 10 przegródek pionowych i 2 półki. 
Brak drzwi 
Wymiary: 
głębokość 450 mm, szerokość 1800 mm, wysokość 900 mm 
wysokość przestrzeni wewnętrznej 276 mm,  
szerokość przestrzeni wewnętrznej 162 mm 

1 

 

 

 

 41 Nadstawka na biurko 4 

 Nadstawka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 
grubości 25mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 3 mm. Blat, boki i 
fronty łączone ze sobą metalem na pióro – wstawką metalową. Hybrydowe połączenie PCV z 
płytą melaminowaną. 

 
Wymiary:  

 głębokość  350 mm 

 szerokość  1800 mm, wysokość  380 mm  

   
 Certyfikat ISO 9001:2008 

 Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 

 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

   

 42 Wieszak stojący 2 

 
Stabilny wieszak biurowy o konstrukcji spawanej, malowany proszkowo na kolor srebrny RAL 9006. 

Wysokość 1870 mm. Posiada sześć wieszaków na ubrania. Opiera się na czterech stabilnych nogach 

   

 43 P socjalne - Zabudowa kuchenna do 10 pomieszczeń - Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 10 

       

   socjalny do zabudowy 1.   

   dół: szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, szafka 2-drzwiowa 800x510x820,   

 



  góra: 2x szafka 2-drzwiowa 800x300x820,   

   blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 2.   

   dół: szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, szafka 2-drzwiowa 600x510x820,   

   szafka 1-drzwiowa 400x510x820   

   góra:  szafka 2-drzwiowa 800x300x820, szafka 2-drzwiowa 600x300x820, szafka 1-drzwiowa 
400x300x820 

  

   blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 3.   

   dół: szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, szafka 2-drzwiowa 800x510x820,   

   góra: 2x szafka 2-drzwiowa 800x300x820,   

   blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 4.   

   dół: szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, szafka 2-drzwiowa 800x510x820,   

   szafka 1-drzwiowa 400x510x820   

   góra: szafka 2-drzwiowa 800x300x820, szafka 2-drzwiowa 800x300x820, szafka 1-drzwiowa 
400x300x820 

  

   blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 5.   

   dół: szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, szafka 2-drzwiowa 600x510x820,   

   góra: szafka 2-drzwiowa 800x300x820, szafka 2-drzwiowa 600x300x820,   

   blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 6.   

   dół: szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, szafka 2-drzwiowa 800x510x820   

   ,   

   góra: 2x szafka 2-drzwiowa 800x300x820,   

 



  blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 7.   

   
dół: 1x szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, 3x szafka 2-drzwiowa 800x510x820, 

  

   góra: 4 x szafka 2-drzwiowa 800x300x820,   

   blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 8.   

   
dół: 1 x szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, 1x szafka 2-drzwiowa 800x510x820, 

  

   1x szafka 1-drzwiowa 400x510x820   

   góra: 1x szafka 2-drzwiowa 800x300x820, szafka 2-drzwiowa 800x300x820, 1x szafka 1-drzwiowa 
400x300x820 

  

   blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 9.   

   1x szafka 2-drzwiowa 800x300x820 wisząca   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

       

   socjalny do zabudowy 10.   

   
dół: 1x szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 800x510x820, 3x szafka 2-drzwiowa 800x510x820, 

  

   góra: 4 x szafka 2-drzwiowa 800x300x820,   

   blat płyta wiórowa laminowana grubość 38mm   

   korpus płyta wiórowa laminowana o grubości 18mm   

   front płyta MDF 18mm obrzeże zabezpieczone PCV 2mm   

   tył HDF 3,2mm   

                     

 



44 szafy 10 szt 
Wieniec górny, dolny, bok środkowy oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, 
dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm 
Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w 
wieńce i boki 
Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm 
Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 3mm 
Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie 
oklejone PCV/ABS 2mm 
Szafa wyposażona w cztery półki regulowane  
Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie 
złącz mimośrodowych 
Drzwi przesuwne z górnym i dolnym torem prowadzącym wykonanym z aluminium 
Fronty szafy wyposażone w element jezdny oraz w element prowadzący 
Zamek naciskowy do drzwi przesuwnych z możliwością zastosowania klucza Master 
Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia 
Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze chrom mat 
Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z 
wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m 
wymiary 420 x 1200 x 1890 mm 
Wnętrze szafy przedzielone bokiem środkowym, w części ubraniowej szafa wyposażona w puzon 
wysuwny na ubrania, nad wieszakiem półka. 
Certyfikat ISO 9001:2008 
Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 
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 45 - stoliki różne wielkości 10 szt 10 

   Elementy wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18-25 mm, o 

klasie ! higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 1-2 mm dobrane do koloru płyty. Kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

  

       

 46 - krzesła 30 szt 30 

   
Stelaż wykonany z profilu płasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm. Wzmocnienie stelaża 
wykonane z rury fi16 x 1,5mm spawanego dwustronnie spawem ciągłym. Nogi zakończone są ślizgami 
wykonanymi z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu podłoża. Siedzisko z wkładem 
wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką oraz tapicerowane 
tkaniną. Siedzisko wykończone osłoną spodniej części. 

  

   Oparcie profilowane, wykonane z solidnego tworzywa.   

   Stelaż srebrny RAL 9006. Sztaplowanie min 10 szt.   

   Tkanina wzmocniona, duża gęstość liniowa.   

   Wys. Całkowita: 820 mm   

   Wys. Siedziska: 480 mm    

   Szer. Siedziska: min. 470 mm    

   Gł. Siedziska: min. 430 mm    

   Wys. Oparcia: min. 350 mm    

   Szer. Oparcia: min. 470 mm    

   SKŁAD: 100% PES (POLIESTER)   

   ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: 160 000 tyś cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2   

   GRAMATURA: 366 +/-15 g/m2   

   PILLING: 4-5 wg PN-EN ISO 12945-2   

 



  ATEST HIGIENICZNY: TAK   

   TRUDNOPALNOŚĆ   

       

                    

  

        

 

  

        

 

  
 
 
 
 


