
Wykaz mebli – załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia 

Lp. Opis Uwagi – rysunek 
poglądowy 

Wymiary Ilość sztuk 
W zamówieniu 
podstawowym 

Ilość sztuk 
W prawie 

opcji 
gł. szer. wys. 

1. Biurko (stelaż z elektryczną regulacją wysokości + blat): 
- nowoczesny i przejrzysty wygląd, 
- regulacja elektryczna: kompletne okablowanie wraz z przewodem 
zasilającym, panel sterujący, min. 3 pamięci wysokości blatu,  
- wszystkie kable schowane w linii kablowej pod blatem stołu, 
- nogi biurka pozwalać mają na przeprowadzenie okablowania w 
sposób niewidoczny (maskownica pionowa), 
- blat narożny wyposażony w przeloty kablowe, opcjonalnie w klapę 
kablową (z litego drewna lub płyty meblowej), otwory przelotowe w 
biurkach powinny być wykonane po ustawieniu mebli i wskazaniu 
przez Zamawiającego gdzie mają być wykonane, 
- blenda z płyty o grubości 18mm lub z blachy perforowanej,  
- konstrukcja na stelażu metalowym, 
- blat wykonany z wytrzymałej płyty laminowanej o grubość 25 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm,  
- maksymalna obciążenie min. 80 kg, 
- kolorystyka mebli do uzgodnienia  

 
 

 

 
 

lub 
 

 

80 cm/ 
120 cm 

160 cm 59 - 125 cm z 
regulacją wysokości 

3 - 

2. Biurko narożne: 
- nowoczesny i przejrzysty wygląd, 
- wszystkie kable schowane w linii kablowej pod blatem stołu, 
- nogi biurka pozwalać mają na przeprowadzenie okablowania w 
sposób niewidoczny (maskownica pionowa), 
- blat narożny wyposażony w przeloty kablowe, opcjonalnie w klapę 
kablową (z płyty meblowej), otwory przelotowe w biurkach powinny 
być wykonane po ustawieniu mebli i wskazaniu przez Zamawiającego 
gdzie mają być wykonane, 
- blenda z płyty o grubości 18mm lub z blachy perforowanej, 
kolorystyka do uzgodnienia, montaż tylko w biurkach ustawionych 
pojedynczo (ok. 4 szt.)   
- konstrukcja na stelażu metalowym, 
- blat wykonany z wytrzymałej płyty laminowanej o grubość 25 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm,  
- regulowane nóżki, 
- kolorystyka mebli do uzgodnienia  

 
 

 

 
 

lub 
 

 
 
 

70 cm/ 
80 cm 

140 cm 75 cm 28 12 



3. Mobilny/stały kontenerek: 
- wyposażony w trzy szuflady, w tym jedna głęboka, 
- front, ściany boczne, górna i dolna wykonane z wysokiej jakości płyty 
laminowanej gr. min. 18 mm, 
- kontenerek zamykany na centralny zamek, a także wyposażony w 
uchwyty umożliwiające otwieranie, 
- krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm,  
- kolorystyka mebli do uzgodnienia  
- montaż pod biurko lub pod małe drukarki i skanery 

 
 

 
 

ok. 50 
cm 

ok. 40 
cm 

ok. 60 cm 33  12 

4. Przystawka do biurka: 
- nowoczesny i przejrzysty wygląd, 
- pod przystawką wolna przestrzeń, 
- blat wykonany z wytrzymałej płyty laminowanej o grubość 25 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm,  
- noga metalowa o średnicy min. 40 cm z regulacją wysokości, 
- komplet płaskowników do zamocowania przystawki do biurka, 
- kolorystyka mebli do uzgodnienia  

 

 

80 cm 80 cm 75 cm 5 4 

5. Panel oddzielający do biurek   
- panel pozwalający odgrodzić sąsiadujące stanowiska z 
właściwościami dźwiękochłonnymi, 
- panel montowany jest do blatu biurek, 
- komplet wsporników do zamocowania przegrody od dołu blatu 
biurka, 
- kolorystyka do uzgodnienia, 
- materiał do wyboru przez Zamawiającego:  
a) płyta melaminowana o grubości do 18 mm, krawędzie 
zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm opcjonalnie pokryte tkaniną 
(zdejmowalną), 
b) płyta laminat HPL  
- montaż paneli powinien być wykonany po ustawieniu mebli i 
wskazaniu przez Zamawiającego gdzie mają być usytuowane  

 
 
 

 

 min. 80 
cm 

min. 35 cm 12 6 



6.  Szafa biurowa  
- metalowa aktowa, spełniająca wymogi RODO, 
- wykonana z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, 
- podwójne drzwi ze schowanymi zawiasami, 
- zamykana za pomocą zamka kluczowego o 2- punktowym 
ryglowaniu, 
- szafa wyposażona w 4 przestawne co 35 mm metalowe półki, 
- obciążenie półki 40 – 60 kg,  
- waga całkowita szafy ok. 60 kg,  
- kolorystyka do uzgodnienia 

 

ok. 45 
cm 

100 cm ok. 200 cm 22 
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7. Szafka biurowa  
- metalowa aktowa, spełniająca wymogi RODO, 
- wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, 
- podwójne drzwi ze schowanymi zawiasami, 
- zamykana za pomocą zamka kluczowego o 2- punktowym 
ryglowaniu, 
- szafka wyposażona w 2 przestawne co 35 mm metalowe półki, 
- obciążenie półki min. 40 kg,  
- waga całkowita szafki ok. 30 kg,  
- kolorystyka do uzgodnienia 

 
 

 

ok. 45 
cm 

80 cm ok. 100 cm 7 
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8. Fotel biurowy obrotowy  
- aluminiowa, polerowana 5-ramienna podstawa z płynną regulację 
wysokości poprzez siłownik pneumatyczny, 
- wysokie (min. 60mm) ciche kółka, dostosowane do podłóg miękkich, 
- wyposażony w synchroniczny mechanizm ruchowy, który umożliwia 
równoczesne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością blokady w 
jednej z min. 3 wybranych pozycji, 
- regulowany kąt położenia nakładki i długość podłokietnika, 
- oparcie z pionowym szkieletem posiadającym sekcje pełnego 
wsparcia: kręgów odcinka piersiowego, kręgów odcinka lędźwiowego 
i kręgu odcinka krzyżowego, 
- wygodna i ergonomiczna otwarta część naramienna umożliwia 
swobodne opieranie się, brzegi oparcia nie ograniczone stelażem, 
- siatkowe oparcie umożliwiające swobodny przepływ powietrza, 
siedzisko tapicerowane trwałą siatką, siatka o wysokiej odporności na 
ścieralność (ponad 100 tyś cykli Martindalea),  
- regulacja głębokości siedziska pozwalająca na dostosowanie długości 
siedziska do wzrostu użytkownika,  

 
 

 
 

 

ok. 50 
cm 

(siedzisko) 

 

ok. 55 
cm 

(siedzisko) 

 

 3 
 

- 



- regulacja zagłówka w płaszczyznach zapewniających dopasowanie 
do indywidualnych potrzeb, 
 - maksymalne obciążenie siedziska - 150 kg, 
- kolorystyka do uzgodnienia  

9. Fotel ergonomiczny biurowy obrotowy 
- ergonomiczna konstrukcja z podwójną ramą – oparta na podstawie 
ludzkiego ciała,  
- regulacja kąta odchylenia podparcia fotela (kąt odchylenia do 1200), 
- regulowany zagłówek umożliwiający łatwe i wygodne ustawienie 
wysokości (góra – dół) i kąta nachylenia oparcia głowy (do 450), 
- regulowana część lędźwiowa (wyposażenie w poduszkę lędźwiową), 
która zapewnia komfort użytkowania fotela, 
- regulacja wysokości siedziska fotela,  
- regulowany podłokietnik 3D, który posiada zastosowania biurowe 
(m.in. pisania na klawiaturze, poprzez ułożenie podłokietników do 
środka),  
- podstawa aluminiowa 5-ramienna, trwała i stabilna, 
- siatkowe oparcie umożliwiające swobodny przepływ powietrza, 
siedzisko tapicerowane trwałą siatką, siatka o wysokiej odporności na 
rozciąganie,  
- ciche kółka, dostosowane do podłóg miękkich, 
- maksymalne obciążenie siedziska - 110 kg, 
- kolorystyka do uzgodnienia 

 

 
lub 

 

ok. 50 
cm 

(siedzisko) 

 

ok. 50 
cm 

(siedzisko) 
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10. Krzesło konferencyjne 
- lekka, prosta forma,  
- metalowy stelaż, chromowany  
- ergonomiczne oparcie ze sklejki drewnianej min. 9 mm, w wielu 
odcienia kolorystycznych do wyboru  
- poduszka na siedzisku wykonana z pianki o gramaturze 35 kg/m3 o 
grubości 9 mm, 
- tapicerowana poduszka sztaplująca pod siedziskiem, 
- poduszka siedziska (miękkie), tapicerka: tkaniny obiciowe do wyboru 
Zamawiającego (wytrzymałej i odpornej na ścieranie – min. 50 tyś 
cykli Martindalea, a także bardzo łatwej w utrzymaniu w czystości, 
wytrzymałość na rozciąganie min. 30N), kolorystyczna tapicerek do 
uzgodnienia,  
- opcjonalnie możliwość składowania w stosie, 
- wyposażone w stopki do miękkich powierzchni 
- kolorystyka do uzgodnienia 

 
 
 

 

ok. 45 
cm 

(siedzisko) 

 

ok. 55 
cm 

(siedzisko) 
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11. Krzesło  
- lekka, prosta forma,  
- metalowy stelaż, chromowany lub malowany proszkowo w kolorze 
alu lub czarnym (technologia lakierowania zawierająca w sobie proces 
zabezpieczenia warstwą antykorozyjną),  
- nogi krzesła wykonane z rurki o średnicy 18mm, 
- ergonomicznie wyprofilowane siedzisko (miękkie) i oparcie 
tapicerowane siatką, siatka o odporności na ścieralność (min 30 tyś 
cykli Martindalea), na siedzisku pianka cięta o gęstości min.  35 kg/m3 
- możliwość składowania w stosie, 
- wyposażone w stopki do miękkich powierzchni oraz zapobiegające 
rysowaniu podłoża 
- kolorystyka do uzgodnienia 

 
 

 
 

ok. 45 
cm 

(siedzisko) 

 

ok. 45 
cm 
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12. Stół konferencyjny  
- nowoczesny i przejrzysty wygląd, 
- blat wykonany z litego drewna lakierowanego, opcjonalnie 
wytrzymałej płyty laminowanej o grubość 25 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm,  
- stelaż metalowy pomalowany proszkowo na czarny mat lub grafit 
(technologia lakierowania zawierająca w sobie proces zabezpieczenia 
warstwą antykorozyjną), stelaż wyposażony w stopkę poziomująca w 
zakresie 15 mm, 
- otwory na kable, otwory przelotowe w blacie powinny być 
wykonane po ustawieniu mebli i wskazaniu przez Zamawiającego 
gdzie mają być wykonane, 
- kolorystyka do uzgodnienia  

 
 

 

120 cm 280 cm ok. 75 cm 1 - 

13. Komoda gabinetowa 
- nowoczesny i przejrzysty wygląd, 
- górny blat, dolny oraz boki wykonana z litego drewna 
lakierowanego, opcjonalnie wytrzymałej płyty laminowanej o grubość 
min. 18 mm, 
- krawędzie zabezpieczone ABS o gr. 2mm,  
- stelaż metalowy pomalowany proszkowo na czarny mat lub grafit 
(technologia lakierowania zawierająca w sobie proces zabezpieczenia 
warstwą antykorozyjną),  
- fronty: lite drewno, opcjonalnie płyta meblowa wiórowa 
trzywarstwowa pokryta obustronnie melaminą  o gr. 18 mm,  
- kolorystyka do uzgodnienia  

 

 

ok. 40 
cm 

min. 
120 cm 

max. 80 cm 3 1 



14. Szafa ubraniowa gabinetowa 
- górny blat, dolny oraz boki wykonana z litego drewna 
lakierowanego, opcjonalnie z wytrzymałej płyty laminowanej o 
grubość min. 18 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm,  
- fronty: lite drewno, opcjonalnie płyta meblowa wiórowa 
trzywarstwowa pokryta obustronnie melaminą  o gr. 18 mm, 
- wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie 
od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm, 
- korpusy sklejane fabrycznie w całość w prasach, na 
zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf, 
- kolorystyka do uzgodnienia  

 

ok. 60 
cm 

min. 80 
cm 

ok. 200 cm 1 1 

15. Stolik kawowy 
- nowoczesny i przejrzysty wygląd, 
- górny blat, wykonany z litego drewna, opcjonalnie wytrzymałej płyty 
laminowanej o grubość min. 18 mm, 
- krawędzie zabezpieczone ABS o gr. 2mm,  
- stelaż metalowy pomalowany proszkowo na czarny mat lub grafit 
(technologia lakierowania zawierająca w sobie proces zabezpieczenia 
warstwą antykorozyjną),  
- kolorystyka do uzgodnienia 

 
 

 

min. 90  
cm 

min. 60 
cm 

ok. 45 cm 1 - 

16. Stół konferencyjny modułowy 
- nowoczesny i przejrzysty wygląd, 
- blat wykonany z wytrzymałej płyty laminowanej o grubość 25 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm,  
- stelaż metalowy pomalowany proszkowo na czarny mat lub grafit 
(technologia lakierowania zawierająca w sobie proces zabezpieczenia 
warstwą antykorozyjną), stelaż wyposażony w stopkę poziomująca w 
zakresie 15 mm, 
- otwory na kable, otwory przelotowe w blacie powinny być 
wykonane po ustawieniu mebli i wskazaniu przez Zamawiającego 
gdzie mają być wykonane, 
- kolorystyka do uzgodnienia  

 
 

 
 

80 cm  160 cm ok. 75 cm 7 2 

17. Komoda  
- nowoczesny wygląd, 
- górny blat, dolny oraz boki wykonana z wytrzymałej płyty 
laminowanej o grubość min. 18 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą PCV 0,8 mm,  

 

 

ok. 40 
cm 

min. 
140 cm 

ok. 90 cm 2 - 



- fronty: płyta meblowa wiórowa trzywarstwowa pokryta obustronnie 
melaminą  o gr. 18 mm, 
- system otwierania drzwi PUSH-TO-OPEN 
- kolorystyka do uzgodnienia 

18. Szafa ubraniowa  
- górny blat, dolny oraz boki wykonana z wytrzymałej płyty 
laminowanej o grubość min. 18 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą PCV 0,8 mm,  
- fronty: płyta meblowa wiórowa trzywarstwowa pokryta obustronnie 
melaminą  o gr. 18 mm, 
- wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie 
od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm, 
- korpusy sklejane fabrycznie w całość w prasach, na 
zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf, 
- kolorystyka do uzgodnienia 

 

ok. 60 
cm 

min. 80 
cm 

ok. 200 cm 2 - 

19. Regał metalowy z półkami 
- wyposażony w półki min. 5 szt. (wydzielające przestrzenie na 
segregatory),  
- konstrukcja i półki metalowe, malowane proszkowo farbą 
ekologiczną, dodatkowe wzmocnienie pod każda półkę,  
- nośność półki min. 100 kg  
- kolorystyka mebli do uzgodnienia 

 

ok. 40 
cm 

min. 80 
cm 

min. 200 cm 6 3 

20. Zabudowa meblowa kuchenna 
- szafki dolne o głębokości ok. 60 cm, wys. ok. 85 cm - płyta 
korpusowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm, oklejona PCV 
0,8 mm, zabudowa dolna powinna uwzględniać zabudowę pod 
zmywarkę 
- szafki górne o głębokości ok. 30 cm, wys. ok. 60 cm - płyta 
korpusowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm, oklejona PCV 
0,8 mm,  
- szafki na regulowanych nóżkach 150 mm z cokołem o grubości 18 
mm z płyty korpusowej, wyposażony w gumową uszczelkę, 
- szuflady w systemie tandembox o głębokości 500 mm: 
• system pełnego wysuwu z rolką sterującą 
• wysokość boku 83 mm 
• element jezdny z walcami wykonanymi z bardzo trwałego tworzywa 
• boki szuflady ze stali, lakierowane proszkowo  
• obciążenie dynamiczne 30 kg i 50 kg 

 30 cm 
góra 

 
60 cm 

dół 

ok. 550 
cm 

60 cm góra 
 

85 cm dół 
 
 

1 kpl. - 



• system samodomykania  
• system krytych prowadnic 
- zawiasy typu Clip-Top Blumotion, do których zamontowane są 
domykacze (ciche domknięcie drzwi), 
- blaty grubości 28 mm pokryte laminatem, odpornym na działanie 
występujących w kuchni substancji chemicznych o grubości 18 mm 
oklejona PCV 2mm. 
- półki w szafkach mocowane na bolcach z możliwością regulacji 
wykonane z płyty korpusowej, 
- uchwyty metalowe do wyboru,   
- tylne ścianki płyta hdf, 
- kolorystyka do uzgodnienia 
UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań systemowych np. 
Typu IKEA lub Leroy Merlin, model systemu do po akceptacji 
Zmawiającego  

21. Zabudowa meblowa wnęk  
- górny blat, dolny oraz boki wykonana z wytrzymałej płyty 
laminowanej o grubość min. 18 mm, 
- krawędzie zabezpieczone listwą PCV 0,8 mm,  
- fronty: płyta meblowa wiórowa trzywarstwowa pokryta obustronnie 
melaminą  o gr. 18 mm, 
- korpusy sklejane fabrycznie w całość w prasach, na 
zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf, 
- zawiasy z wbudowanymi amortyzatorami wyhamowującymi drzwi, 
domykając je cicho i delikatnie, zawiasy typu Clip-Top Blumotion 
- produkt wykonany przynajmniej w 50% (wagowo) z surowca 
odnawialnego, 

- drążek do wieszania odzieży: stal, przeciwkorozyjna powłoka, 
epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, 
- 2 półki z płyty wiórowej, laminowanej, 
- regulowana wysokość nóg do zniwelowania wszelkich nierówności w 
podłodze, 
- drzwi przesuwne  z płyty laminowanej o grubości min. 15 mm, listwa 
obiciowa/ szyna: aluminium, anodowane, wyposażone w amortyzator 
drzwi, na prowadnicach z mechanizmem rolkowym 
- kolorystyka do uzgodnienia 
UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań systemowych np. 
Typu IKEA po akceptacji Zmawiającego 

 60 cm ok. 170 
cm 

ok. 240 cm 1 kpl. - 
 
 
 

 
 

 60 cm ok. 200 
cm 

ok. 240 cm 2 kpl. - 
 
 
 

 

 60cm ok. 120 
cm 

ok. 240 cm 1 kpl. - 



22. Panele recepcyjne  
- panel wykonany z 25 mm płyty wiórowej dwustronnie 
melaminowanej klasy E1, 
- od strony frontowej panele nakładki z płyty laminat HPL montowane 
z zachowaniem odstępu, 
- każda nakładka montowana za pomocą okuć szybko rozłącznych (dla 
paneli o długości do 1100 mm w czterech rogach, dla paneli powyżej 
wymiaru 1100 mm dodatkowo na środku), 
- możliwość wielokrotnego montażu i demontażu, 
- możliwość dowolnego zmieniania bez pomocy serwisanta, 
- nakładki od strony frontowej nie posiadające funkcji wpinania 
pinezek, 
- panel łączony z biurkiem od strony wewnętrznej, poniżej blatu 
roboczego za pomocą łączników metalowych, zaś front szuflad 
zlicowany z korpusem biurka, 
- kolorystyka do uzgodnienia 

 
 
 
 
 
 
 

 

ok. 180 
cm 

ok. 210 
cm 

min. 120 cm 1 kpl. - 

 


