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Data ....................................... 

 
PAKIET 1  - MEBLE BIUROWE I GOSPODARCZE  

 
................................... 
           pieczęć Wykonawcy 

   FORMULARZ  OFERTOWY 
na  dostawę mebli biurowych i gospodarczych 

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
pod nazwą „BUDOWA SZPITALA ZAKA ŹNEGO” 

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  
                                                                                                                                                                    Załącznik nr  ............... 

                                                                                                                                                  do umowy nr ................ 
                                                                                                                                                   z dnia .......................... 

 
WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy/firmy) 

ADRES:………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać dokładny adres wykonawcy/firmy) 

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeŜeli jest inny niŜ powyŜej):……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (podać dokładny adres do korespondencji jeŜeli jest inny niŜ powyŜej) 

 

TEL./FAX . …………………………………………………………………………………………………………… 
      (podać dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy, pod które zamawiający będzie kierował korespondencję) 
 

adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………………………………………... 
                         (dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania) 
 

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….………………………………. 
 
 
CZĘŚĆ I     –     DANE TECHNICZNE I UśYTKOWE 
A OPIS, 

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,  
WŁASNOŚCI UśYTKOWYCH I INNYCH  

Ilość 
szt. 

Rysunek poglądowy Wymagania 
TAK/NIE 
 

Odpowiedź 
wykonawcy 
TAK/NIE 
 

Parametry oferowane -  
naleŜy potwierdzić spełnienie 
warunków wymaganych oraz 
podać zakresy oferowane  i 
opisać 
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A.1 SOFA (Osf6) 

Oferowany model………………........ 
Kraj pochodzenia ………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

4 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   
2 Wymiary: szerokość całkowita 1650 mm, głębokość 

całkowita 750 mm, wysokość całkowita 680-760 mm 
(regulowana wysokość stopek), szerokość siedziska 
1300 mm, głębokość siedziska 550 mm, wysokość 
siedziska 430 mm 

TAK   

3 Nogi stalowe, o przekroju kwadratu, chromowane lub 
malowane proszkowo na kolor metalik 

TAK   

4 StelaŜ: siedzisko - rama z litego drewna + 
wmontowane spręŜyny 

TAK   

5 StelaŜ pokryty pianką ciętą i ociepliną meblową TAK   
6 Grubość pianek siedziska 120 mm, gęstość 25 kg/m3, 

grubość pozostałych pianek od 15 - 40 mm, gęstość 
pianki oparcia 25 kg/m3, gęstość pozostałych pianek 
35 kg/m3 

TAK   

7 Sofa typu VANCOUVER BOX lub równowaŜne, 
tapicerowana tkaniną łatwozmywalną SOFTLINE o 
odporności na ścieranie 40000 cykli Martindale, 
powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna 

 
 

 

TAK   

A.2 KANAPA Z TAPICERKĄ ŁATWO 
ZMYWALNĄ(Od2) 

Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

3 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   
2 Wymiary całkowite: szerokość 2080 mm, głębokość 

940 mm, wysokość 920 mm; powierzchnia spania: 
1220/1900 mm 

TAK   

3 Wersalka rozkładana, stelaŜ z drewna, sklejki i płyty 
wiórowej, spręŜyny faliste i bonel 

TAK   

4 StelaŜ pokryty pianką poliuretanową, włókniną 
podkładową oraz puszystą 

TAK   

5 Tapicerowana tkaniną łatwozmywalną typu AMARA o 
odporności na ścieranie 100.000 cykli, skład 100% 
poliester, technologia aqua-clean 

 

 
TAK   
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A.3 KANAPA TAPICEROWANA(Od5) 

Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary całkowite: szerokość 2080 mm, głębokość 
940 mm, wysokość 920 mm; powierzchnia spania: 
1220/1900 mm 

TAK   

3 Wersalka rozkładana, stelaŜ z drewna, sklejki i płyty 
wiórowej, spręŜyny faliste i bonel 

TAK   

4 StelaŜ pokryty pianką poliuretanową, włókniną 
podkładową oraz puszystą 

TAK   

5 Tapicerowana tkaniną łatwozmywalną typu AMARA o 
odporności na ścieranie 100.000 cykli, skład 100% 
poliester, technologia aqua-clean 

 TAK   

A.4 BIURKO MEBLOWE (Brm1) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

12 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, 
wysokość 735 mm 

TAK   

3 StelaŜ biurka metalowy spawano-skręcany, nogi 
kwadratowe o przekroju 50/50 mm, połączone na 
stałe poprzeczką w ramkę, ramki połączone ze sobą 
przy pomocy metalowych podłuŜnic, poprowadzonych 
pod powierzchnią blatu 

TAK   

4 StelaŜ metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na 
kolor metalik 

TAK   

5 Blat biurka z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 
25mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1, blat oklejony z czterech stron 
obrzeŜem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty 

TAK   

6 Blat melaminowany - w kolorze jabłoń TAK   

7 Biurko wyposaŜone w: osłonę dolną wykonaną z 
perforowanej blachy stalowej malowaną proszkowo 
na kolor stelaŜa; uchwyt stalowy na komputer, 
montowany od spodu do blatu biurka, malowany 
proszkowo na kolor metalik; przepust kablowy 
plastikowy, w kolorze srebrnym; szufladę pod 
klawiaturę, z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowym 

 

 

 

TAK   
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8 Kontener podblatowy o wymiarach: szerokość 416 

mm, głębokość 574 mm, wysokość 607 mm; boki z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności 
E1, plecy wpuszczane w boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej grubości 18 mm pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1, wieniec górny 
płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, 
pokryta obustronnie melaminą, klasa higieniczności 
E1, wieniec dolny wyposaŜony w 4 kółka plastikowe fi 
40mm w kolorze czarnym; korpus sklejany fabrycznie 
na prasie; fronty z płyty o gr. 18 mm pokrytej 
obustronnie melaminą; wszystkie wąskie krawędzie 
oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 mm w 
kolorze płyty 

TAK   

9 Kontener wyposaŜony w 3 szuflady, wkłady szuflad 
plastikowe na prowadnicach rolkowych; zamek 
centralny blokujący wszystkie szuflady jednocześnie z 
dwoma kluczykami, w tym jeden łamany 

TAK   

10 Kontener: korpus w kolorze jabłoń, fronty w kolorze 
jasno-popielatym 

 

TAK   

A.5 BIURKO LEKARSKIE (Brl2) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

34  szt.   
 
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, 
wysokość 735 mm 

TAK   

3 StelaŜ biurka metalowy spawano-skręcany, nogi 
kwadratowe o przekroju 50/50 mm, połączone na 
stałe poprzeczką w ramkę, ramki połączone ze sobą 
przy pomocy metalowych podłuŜnic, poprowadzonych 
pod powierzchnią blatu 

TAK   

4 StelaŜ metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na 
kolor metalik 

TAK   

5 Blat biurka z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 
25mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1, blat oklejony z czterech stron 
obrzeŜem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty 

TAK   

6 Blat melaminowany - w kolorze jabłoń 

 

 

TAK   
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7 Biurko wyposaŜone w: osłonę dolną wykonaną z 

perforowanej blachy stalowej malowaną proszkowo 
na kolor stelaŜa; uchwyt stalowy na komputer, 
montowany od spodu do blatu biurka, malowany 
proszkowo na kolor metalik; przepust kablowy 
plastikowy, w kolorze srebrnym; szufladę pod 
klawiaturę, z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowym 

TAK   

8 Kontener podblatowy o wymiarach: szerokość 416 
mm, głębokość 574 mm, wysokość 607 mm; boki z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności 
E1, plecy wpuszczane w boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej 
obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1, 
wieniec górny płyta wiórowa trzywarstwowa o 
grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1, wieniec dolny wyposaŜony w 4 
kółka plastikowe fi 40mm w kolorze czarnym; korpus 
sklejany fabrycznie na prasie; fronty z płyty o gr. 18 
mm pokrytej obustronnie melaminą; wszystkie wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 
mm w kolorze płyty 

TAK   

9 Kontener wyposaŜony w 3 szuflady, wkłady szuflad 
plastikowe na prowadnicach rolkowych; zamek 
centralny blokujący wszystkie szuflady jednocześnie z 
dwoma kluczykami, w tym jeden łamany 

TAK   

10 Kontener: korpus w kolorze jabłoń, fronty w kolorze 
jasno-popielatym 

 

 

 
 

TAK   

A.6 SZAFA BIUROWA WYSOKA SZER. 80 
CM (Sz22) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

2 szt.   
 
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

798 
TAK   
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3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 

wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron 
PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus 
sklejony fabrycznie w całość w prasie 

TAK   

4 Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 
mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 
mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym 
jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 

 

 
 

TAK   

A.7 REGAŁ STOJĄCY SZER. 140 CM (Rg1) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

1 szt.    
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1400 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

1400 
 

 

TAK   
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3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 

wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
przegroda pionowa po środku regału z płyty grubości 
18mm, obustronnie pokrytej melaminą; wszystkie 
wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus sklejony 
fabrycznie w całość w prasie 

TAK   

4 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

5 Regał posadowiony na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

6 Regał w kolorze jasno-popielatym 

 

 

 
 

TAK   

A.8 REGAŁ STOJĄCY SZER. 110 CM (Rg3) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1100 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
przegroda pionowa po środku regału z płyty grubości 
18mm, obustronnie pokrytej melaminą; wszystkie 
wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus sklejony 
fabrycznie w całość w prasie 

1100 

 

TAK   
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4 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 

uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

5 Regał posadowiony na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

6 Regał w kolorze jasno-popielatym 

 

TAK   

A.9 REGAŁ STOJĄCY (Rg4) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1500 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
przegroda pionowa po środku regału z płyty grubości 
25mm, obustronnie pokrytej melaminą; wszystkie 
wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus sklejony 
fabrycznie w całość w prasie 

TAK   

4 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

5 Regał posadowiony na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

6 Regał w kolorze jasno-popielatym 

1500 

 

 

TAK   



Formularz ofertowy  meblebiurowei gospodarczezakaźny 09                                                                                                                                                                                                                                                                         DZP/13601/N/2009 
A.10 REGAŁ WISZĄCY  

Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

2 szt.    
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 400 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej 
obustronnie melaminą; wszystkie wąskie krawędzie 
oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 mm, w 
kolorze płyty; korpus sklejony fabrycznie w całość w 
prasie 

TAK   

4 Wieniec górny płytszy, boki regału wykończone po 
łuku 

TAK   

5 Plecy regału wyposaŜone w zaczepy do montaŜu na 
ścianie 

TAK   

6 Regał w kolorze jasno-popielatym lub jabłoń 

 

 

TAK   

A.11 SZAFA STOJĄCA DO GABINETÓW 
LEKARSKICH (Sz7) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 8 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1486 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron 
PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus 
sklejony fabrycznie w całość w prasie 

 

 

TAK   
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mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 
mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 2 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym 
jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 

   

A.12 SZAFA SZER. 120 CM (Sz15) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 2 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1200 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
przegroda pionowa po środku szafy z płyty grubości 
18mm, obustronnie pokrytej melaminą; wszystkie 
wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus sklejony 
fabrycznie w całość w prasie 

1200 

 

TAK   
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mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 

TAK   

A.13 SZAFA BIUROWA SZER. 120 CM (Szb1) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 6 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1200 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
przegroda pionowa po środku szafy z płyty grubości 
18mm, obustronnie pokrytej melaminą; wszystkie 
wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus sklejony 
fabrycznie w całość w prasie 

1200 

 

TAK   



Formularz ofertowy  meblebiurowei gospodarczezakaźny 09                                                                                                                                                                                                                                                                         DZP/13601/N/2009 
4 Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 

mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 

TAK   

A.14 SZAFA BIUROWA (Szb2) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 2 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron 
PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus 
sklejony fabrycznie w całość w prasie 

798 

 

TAK   
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mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 

TAK   

A.15 SZAFA BIUROWA SZER. 100 CM 
(Szb2a) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 2 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 998 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron 
PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus 
sklejony fabrycznie w całość w prasie 

998 

 

TAK   
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mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 
 

TAK   

A.16 SZAFA BIUROWA  (Szb2b) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1200 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
przegroda pionowa po środku szafy z płyty grubości 
18mm, obustronnie pokrytej melaminą; wszystkie 
wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus sklejony 
fabrycznie w całość w prasie 

1200 

 

TAK   
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mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 

TAK   

A.17 SZAFA NA BIELIZNĘ CZYSTĄ 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 11 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 998 mm, głębokość 500 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron 
PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus 
sklejony fabrycznie w całość w prasie 

998 

   

 

TAK   
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mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 

TAK   

A.18 SZAFA NA BIELIZNĘ CZYSTĄ 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 12 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 798 mm, głębokość 500 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron 
PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus 
sklejony fabrycznie w całość w prasie 

798 

 

TAK   
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mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

 

TAK   

A.19 SZAFA NA CZYSTĄ ODZIEś OCHRONNĄ 
SZER. 80 CM (Sz27) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 5 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 798 mm, głębokość 500 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron 
PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus 
sklejony fabrycznie w całość w prasie 

 

   

TAK   
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mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jasno-popielatym lub jabłoń 

 

TAK   

A.20 SZAFA NA ODZIEś OCHRONNĄ 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 58 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 500 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron 
PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus 
sklejony fabrycznie w całość w prasie 

500                                                                           500 

                                                     

 

TAK   
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4 Front z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 

mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

          

TAK   

A.21 SZAFKA DEPOZYTOWA METALOWA 
(Sz9) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 23 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 400 mm, głębokość 490 mm, 
wysokość 1800 mm (z nóŜkami 1940 mm) 

TAK   

3 Jednodrzwiowa szafa metalowa, malowana 
proszkowo, w drzwiach otwory wentylacyjne 
pozwalające na wymianę powietrza 

TAK   

4 WyposaŜenie szafy: plastikowy drąŜek z wieszakami, 
półka nad drąŜkiem, wewnętrzna przegroda pionowa, 
lusterko, haczyk na drzwiach 

TAK   

5 Szafa posadowiona na nóŜkach, wysokość nóŜek 140 
mm 

TAK   

6 Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
grubości 0,8 mm, nóŜki i wieniec dolny - ocynkowane 

TAK   

7 Szafa zamykana na zamek cylindryczny ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

 

 

TAK   
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A.22 SZAFA GOSPODARCZA (Sz8) 

Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 12 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 600 mm, głębokość 500 mm, 
wysokość 1800 mm 

TAK   

3 Szafa metalowa, malowana proszkowo, przeznaczona 
do celów gospodarczych 

TAK   

4 WyposaŜenie szafy: wewnątrz lewego segmentu 
przedział z 4 półkami, prawy segment słuŜy do 
przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do 
sprzątania; brak ścianki rozdzielającej na dole szafki 
pozwala na umieszczenie np. wiadra 

TAK   

5 Szafa zamykana na zamek cylindryczny ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

 
 TAK   

A.23 PODWÓJNE SZAFKI "L" Z ŁAWECZKĄ 
(Sz25) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 56 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 400 mm, głębokość 490 mm, 
wysokość 1800 mm (z ławeczką 2205 mm) 

TAK   

3 Szafa metalowa, malowana proszkowo, otwory 
wentylacyjne w wieńcu górnym i dolnym 

TAK   

4 Szafa z dwoma przedziałami w kształcie litery "L", w 
kaŜdym plastikowy drąŜek z wieszakami 

TAK   

5 Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej 

TAK   

6 Szafa posadowiona na podstawie (ławce) wykonanej 
z profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, 
siedzisko tworzą 3 listwy drewniane, lakierowane 
lakierem bezbarwnym 

TAK   

7 KaŜdy przedział zamykany na zamek cylindryczny 
ryglujący drzwi w jednym punkcie 

 

    TAK   

A.24 PODWÓJNE SZAFKI "L" BEZ ŁAWECZKI 
(Sz26) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 40 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 
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1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 400 mm, głębokość 490 mm, 
wysokość 1800 mm (z nóŜkami 1940 mm) 

TAK   

3 Szafa metalowa, malowana proszkowo, otwory 
wentylacyjne w wieńcu górnym i dolnym 

TAK   

4 Szafa z dwoma przedziałami w kształcie litery "L", w 
kaŜdym plastikowy drąŜek z wieszakami 

TAK   

5 Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej 

TAK   

6 Szafa posadowiona na ocynkowanych nóŜkach, 
wysokość nóŜek 140 mm 

TAK   

7 KaŜdy przedział zamykany na zamek cylindryczny 
ryglujący drzwi w jednym punkcie 

 

 

TAK   

A.25 SZAFY REJESTRACYJNE (Szra1) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 22 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Jedna szafa rejestracyjna skada się z dwóch modułów 
o wymiarach: szerokość 610 mm, głębokość 630 mm, 
wysokość 1285 mm 

TAK   

3 Jeden moduł szafy posiada pięć szuflad 
kartotekowych, szafa malowana proszkowo 

TAK   

4 Korpus szafy, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 
0,8 mm 

TAK   

5 Szuflady o wymiarach przystosowanych do 
przechowywania dwóch rzędów dokumentów formatu 
B5, na teleskopowych prowadnicach kulkowych, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem 

TAK   

6 Blokada jednoczesnego wysuwu więcej niŜ jednej 
szuflady 

TAK   

7 Szafa zamykana na zamek centralny blokujący 
wszystkie szuflady jednocześnie 

 

 
TAK   

A.26 SZAFA ODZIEśOWA TYPU KOMANDOR 
(Szk9) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt nowy  TAK   
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2 Wymiary: szerokość 1600 mm, głębokość 600 mm, 

wysokość 2500 mm 
TAK   

3 Korpus szafy z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, 
wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty 

TAK   

4 Wnętrze szafy przystosowane do przechowywania 
odzieŜy - drąŜek ubraniowy + półki 

TAK   

5 Drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych, 
wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 
18 mm, pokrytej obustronnie modyfikowaną okleiną 
naturalną typu zebrano milano lub równowaŜne 
(dostosowaną do mebli w sekretariacie), lakierowaną 
lakierem półmat 

 

   

TAK   

A.27 SZAFA TYPU KOMANDOR - (Szk9a) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1400 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 1838 mm 

TAK   

3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 
wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
przegroda pionowa po środku szafy z płyty grubości 
18mm, obustronnie pokrytej melaminą; wszystkie 
wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o 
grubości 2 mm, w kolorze płyty; korpus sklejony 
fabrycznie w całość w prasie 

 

TAK   
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4 Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 

mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 3 
samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie 
rozwarcia min. 100 stopni, z nazwą producenta 
umieszczoną na zawiasie (Hettich, Blum lub 
równowaŜne), pozwalające na szybki montaŜ drzwi 
bez uŜycia narzędzi; szafa wyposaŜona w zamek 
baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w 
tym jeden łamany 

TAK   

5 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

6 Szafa posadowiona na stelaŜu metalowym o 
przekroju 30/30 mm, wysokość 130 mm; stelaŜ 
dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik 

TAK   

7 Korpus szafy w kolorze jasno-popielatym, front w 
kolorze jabłoń 

TAK   

A.28 WIESZAK ODZIEśY WIERZCHNIEJ 
(W3) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 4 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wieszak ścienny, wyposaŜony w 10 haczyków TAK   

3 Wieszak metalowy, haczyki zakończone w sposób 
zabezpieczający przed zaciąganiem i mechaceniem 

 

 
TAK   

A.29 SZAFKA NA ODZIEś OCHRONNĄ 
(Szo9) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 16 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 300 mm, głębokość 490 mm, 
wysokość 1800 mm (z ławeczką 2205 mm) 

TAK   

3 Jednodrzwiowa szafa metalowa, malowana 
proszkowo, w drzwiach otwory wentylacyjne 
pozwalające na wymianę powietrza 

TAK   

4 WyposaŜenie szafy: plastikowy drąŜek z wieszakami, 
półka nad drąŜkiem, lusterko, haczyk na drzwiach 

 

TAK   
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5 Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 

grubości 0,8 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej 

TAK   

6 Szafa posadowiona na podstawie (ławce) wykonanej 
z profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, 
siedzisko tworzą 3 listwy drewniane, lakierowane 
lakierem bezbarwnym 

TAK   

7 Szafa zamykana na zamek cylindryczny ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

 

TAK   

A.30 BIURKO MEBLOWE Brm2 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, 
wysokość 735 mm 

TAK   

3 StelaŜ biurka metalowy spawano-skręcany, nogi 
kwadratowe o przekroju 50/50 mm, połączone na 
stałe poprzeczką w ramkę, ramki połączone ze sobą 
przy pomocy metalowych podłuŜnic, 
poprowadzonych pod powierzchnią blatu 

TAK   

4 StelaŜ metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na 
kolor metalik 

TAK   

5 Blat biurka z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 
25mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1, blat oklejony z czterech stron 
obrzeŜem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty 

TAK   

6 Blat melaminowany - w kolorze jabłoń TAK   

7 Biurko wyposaŜone w: osłonę dolną wykonaną z 
perforowanej blachy stalowej malowaną proszkowo 
na kolor stelaŜa; uchwyt stalowy na komputer, 
montowany od spodu do blatu biurka, malowany 
proszkowo na kolor metalik; przepust kablowy 
plastikowy, w kolorze srebrnym; szufladę pod 
klawiaturę, z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowym 

 

 

 

TAK   
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8 Kontener podblatowy o wymiarach: szerokość 416 

mm, głębokość 574 mm, wysokość 607 mm; boki z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności 
E1, plecy wpuszczane w boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej grubości 18 mm pokrytej obustronnie 
melaminą, klasa higieniczności E1, wieniec górny 
płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, 
pokryta obustronnie melaminą, klasa higieniczności 
E1, wieniec dolny wyposaŜony w 4 kółka plastikowe fi 
40mm w kolorze czarnym; korpus sklejany fabrycznie 
na prasie; fronty z płyty o gr. 18 mm pokrytej 
obustronnie melaminą; wszystkie wąskie krawędzie 
oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 mm w 
kolorze płyty 

TAK   

9 Kontener wyposaŜony w 3 szuflady, wkłady szuflad 
plastikowe na prowadnicach rolkowych; zamek 
centralny blokujący wszystkie szuflady jednocześnie 
z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany 

TAK   

10 Kontener: korpus w kolorze jabłoń, fronty w kolorze 
jasno-popielatym 

 

 
 

TAK   

A.31 BIURKO MEBLOWE (Brm3) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1800 mm, głębokość 900 mm, 
wysokość 735 mm 

TAK   

3 StelaŜ biurka metalowy spawano-skręcany - dwie 
spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg 
prostokątnych o przekroju 20/80 mm połączonych 
poprzeczną belką, ramki skręcane ze stalowymi 
podłuŜnicami przykręcanymi do blatu biurka za 
pomocą osadzonych w nim muf (połączenie 
rozłączne, dające moŜliwość wielokrotnego 
demontaŜu bez osłabiania łącza); całość lakierowana 
dwukrotnie: lakier proszkowy  w kolorze metalik + 
lakier bezbarwny nadający połysk 

TAK   

4 MoŜliwość poziomowania biurka w zakresie 20 mm 
ozdobnymi talerzykami z nierdzewnej stali 
wmontowanymi w nogi biurka 

TAK   

5 Blat biurka z płyty MDF o grubości 18mm pokrytej 
obustronnie modyfikowaną okleiną naturalną zebrano 
milano wykończoną lakierem półmat 

 

 

TAK   
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6 Blat wykończony pogrubiaczami z lakierowanego 

MDF o gr. 25 mm w kolorze antracyt - wzdłuŜ długich 
krawędzi biurka pogrubiacz przykręcany jest 
bezpośrednio do blatu biurka, wzdłuŜ krótkich 
krawędzi biurka pogrubiacz znajduje się pomiędzy 
blatem a ramką biurka, stanowiąc tym samym 
wypełnienie stelaŜa 

TAK   

7 Biurko wyposaŜone w osłonę dolną z płyty MDF o 
grubości 18mm pokrytej obustronnie modyfikowaną 
okleiną naturalną typu zebrano milano lub 
równowaŜne wykończoną lakierem półmat, 
mocowaną do blatu biurka 

TAK   

8 WyposaŜenie: kontener - 1 szt. TAK   

9 Produkt fabrycznie nowy TAK   

10 Wymiary: szerokość 416 mm, głębokość 570 mm, 
wysokość 640 mm 

TAK   

11 Korpus kontenera wykonany z płyty MDF o grubości 
18 mm pokrytej obustronnie modyfikowaną okleiną 
naturalną typu zebrano milano lub równowaŜne, 
wykończoną lakierem półmat, korpus sklejany 
fabrycznie na prasie, wieniec dolny i górny o 
zaokrąglonych krótkich krawędziach (prostopadłych 
do frontu) 

TAK   

12 Kontener wyposaŜony w 3 szuflady na prowadnicach 
kulkowych silent system, wkłady szuflad metalowe z 
czołami z MDF o grubości 18 mm lakierowanego na 
wysoki połysk w kolorze bakłaŜan; górna szuflada 
wyposaŜona w nakładany plastikowy piórnik 

TAK   

13 Blokada jednoczesnego wysuwu więcej niŜ jednej 
szuflady, zamek centralny blokujący wszystkie 
szuflady jednocześnie z dwoma kluczykami, w tym 
jeden łamany 

TAK   

14 Szuflady wpuszczane z uchwytami TAK   

15 Wieniec dolny wyposaŜony w 4 kółka jezdne - 2 
przednie kółka z hamulcem i 2 tylne bez hamulca 

 

TAK   

A.32 SZAFKA MEBLOWA NISKA Szn  
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1532 mm, głębokość 500 mm, 
wysokość 544 mm 

 

TAK   
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3 Korpus szafki wykonany z płyty MDF o grubości 18 

mm pokrytej obustronnie modyfikowaną okleiną 
naturalną typu zebrano milano lub równowazne, 
wykończoną lakierem półmat, konstrukcja wieńcowa 
skręcana, wieniec dolny i górny o zaokrąglonych 
krótkich krawędziach (prostopadłych do frontu) 

TAK   

4 Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 8 mm w kolorze antracyt, wpuszczana w 
boki i wieńce 

TAK   

5 Szafka wyposaŜona w 4 szuflady na prowadnicach 
kulkowych silent system (100% wysuw szuflady), z 
czołami z MDF o grubości 18 mm lakierowanego na 
wysoki połysk w kolorze bakłaŜan 

TAK   

6 Szuflady wpuszczane z uchwytem TAK   

7 Wieniec dolny wyposaŜony w 4 stopki wykonane z 
nierdzewnego płaskownika 

 

TAK   

A.33 SZAFKA MEBLOWA NISKA Szn  
 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary całkowite zestawu szaf: szerokość 2600 
mm, głębokość 450-500 mm, wysokość 1545-1600 
mm 

TAK   

3 Korpus części przeszklonej zestawu szaf (o 
wymiarach 1008/500/H1600 mm) wykonany z płyty 
MDF o grubości 18 mm pokrytej obustronnie 
modyfikowaną okleiną naturalną typu zebrano milano 
lub równowaŜne, wykończoną lakierem półmat, 
konstrukcja wieńcowa skręcana, wieniec dolny i 
górny o zaokrąglonych krótkich krawędziach 
(prostopadłych do frontu). Fronty szklane w ramkach 
aluminiowych, wykonane ze szkła bezpiecznego, 
hartowanego typu Antisol w kolorze brąz. Wieniec 
dolny wyposaŜony w 4 stopki wykonane z 
nierdzewnego płaskownika 

 

 

TAK   
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4 Korpusy części z frontami pełnymi zestawu szaf (trzy 

moduły o wymiarach 484/450/H1545 mm) sklejane 
fabrycznie na prasie. Boki wykonane z płyty MDF o 
grubości 18 mm pokrytej obustronnie modyfikowaną 
okleiną naturalną typu zebrano milano lub 
równowazne, wykończoną lakierem półmat. Wieńce i 
fronty wykonane z MDF o grubości 18 mm 
lakierowanego na wysoki połysk w kolorze bakłaŜan. 
Fronty z zaokrąglonymi krawędziami (poziomymi). 
Korpusy posadowione na nóŜkach wykonanych z 
nierdzewnego płaskownika, podpierającego całą 
długość boku, zaopatrzonego w regulację wysokości 
w postaci nierdzewnych krąŜków. Regulacja 
dostępna od wewnątrz szafy. 

TAK   

5 Część przeszklona zestawu szaf z uchwytami, część 
z frontami pełnymi - bezuchwytowa 

TAK   

6 Ściany tylne z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 8 mm w kolorze antracyt, wpuszczane w 
boki i wieńce 

TAK   

7 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą w kolorze antracyt 

TAK   

8 Łączniki do zestawu szaf o wymiarach 60/412/H1441 
mm) wykonane z MDF o grubości 18 mm, 
lakierowanego lakierem matowym na kolor antracyt 

 TAK   

A.34 STÓŁ Stm  
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 2200 mm, głębokość 900 mm, 
wysokość 735 mm 

TAK   

3 StelaŜ stołu metalowy spawano-skręcany - dwie 
spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg 
prostokątnych o przekroju 20/80 mm połączonych 
poprzeczną belką, ramki skręcane ze stalowymi 
podłuŜnicami przykręcanymi do blatu stołu za 
pomocą osadzonych w nim muf (połączenie 
rozłączne, dające moŜliwość wielokrotnego 
demontaŜu bez osłabiania łącza); całość lakierowana 
dwukrotnie: lakier proszkowy  w kolorze metalik + 
lakier bezbarwny nadający połysk 

 

TAK   
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4 MoŜliwość poziomowania stołu w zakresie 20 mm 

ozdobnymi talerzykami z nierdzewnej stali 
wmontowanymi w nogi stołu 

TAK   

5 Blat stołu z płyty MDF o grubości 18mm pokrytej 
obustronnie modyfikowaną okleiną naturalną typu 
zebrano milano lub równowaŜne wykończoną 
lakierem półmat. Po środku blatu stołu wstawka 
szklana - szkło lakierowane na kolor bakłaŜan 

TAK   

6 Blat wykończony pogrubiaczami z lakierowanego 
MDF o gr. 25 mm w kolorze antracyt - wzdłuŜ długich 
krawędzi stołu pogrubiacz przykręcany jest 
bezpośrednio do blatu stołu, wzdłuŜ krótkich 
krawędzi stołu pogrubiacz znajduje się pomiędzy 
blatem a ramką, stanowiąc tym samym wypełnienie 
stelaŜa 

 

TAK   

A.35 BIURKO MEBLOWE Brm3 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, 
wysokość 735 mm 

TAK   

3 StelaŜ biurka metalowy spawano-skręcany - dwie 
spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg 
prostokątnych o przekroju 20/80 mm połączonych 
poprzeczną belką, ramki skręcane ze stalowymi 
podłuŜnicami przykręcanymi do blatu biurka za 
pomocą osadzonych w nim muf (połączenie 
rozłączne, dające moŜliwość wielokrotnego 
demontaŜu bez osłabiania łącza); całość lakierowana 
dwukrotnie: lakier proszkowy  w kolorze metalik + 
lakier bezbarwny nadający połysk 

TAK   

4 MoŜliwość poziomowania biurka w zakresie 20 mm 
ozdobnymi talerzykami z nierdzewnej stali 
wmontowanymi w nogi biurka 

TAK   

5 Blat biurka z płyty MDF o grubości 18mm pokrytej 
obustronnie modyfikowaną okleiną naturalną typu 
zebrano milano lub równowaŜne wykończoną 
lakierem półmat 

 

TAK   
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6 Blat wykończony pogrubiaczami z lakierowanego 

MDF o gr. 25 mm w kolorze antracyt - wzdłuŜ długich 
krawędzi biurka pogrubiacz przykręcany jest 
bezpośrednio do blatu biurka, wzdłuŜ krótkich 
krawędzi biurka pogrubiacz znajduje się pomiędzy 
blatem a ramką biurka, stanowiąc tym samym 
wypełnienie stelaŜa 

TAK   

7 Biurko wyposaŜone w osłonę dolną z płyty MDF o 
grubości 18mm pokrytej obustronnie modyfikowaną 
okleiną naturalną typu zebrano milano lub 
równowaŜne wykończoną lakierem półmat, 
mocowaną do blatu biurka 

TAK   

8 WyposaŜenie: kontener – 1 szt. TAK   

9 Produkt fabrycznie nowy TAK   

10 Wymiary: szerokość 416 mm, głębokość 570 mm, 
wysokość 640 mm 

TAK   

11 Korpus kontenera wykonany z płyty MDF o grubości 
18 mm pokrytej obustronnie modyfikowaną okleiną 
naturalną zebrano milano, wykończoną lakierem 
półmat, korpus sklejany fabrycznie na prasie, wieniec 
dolny i górny o zaokrąglonych krótkich krawędziach 
(prostopadłych do frontu) 

TAK   

12 Kontener wyposaŜony w 3 szuflady na prowadnicach 
kulkowych silent system, wkłady szuflad metalowe z 
czołami z MDF o grubości 18 mm pokrytego 
obustronnie modyfikowaną okleiną naturalną typu 
zebrano milano lub równowaŜne; górna szuflada 
wyposaŜona w nakładany plastikowy piórnik 

TAK   

13 Blokada jednoczesnego wysuwu więcej niŜ jednej 
szuflady, zamek centralny blokujący wszystkie 
szuflady jednocześnie z dwoma kluczykami, w tym 
jeden łamany 

TAK   

14 Szuflady wpuszczane z uchwytami TAK   

15 Wieniec dolny wyposaŜony w 4 kółka jezdne - 2 
przednie kółka z hamulcem i 2 tylne bez hamulca 

 

 

 
 

TAK   

A.36 SZAFA MEBLOWA (Szn) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary całkowite zestawu szaf: szerokość 2580 
mm, głębokość 430-450 mm, wysokość 1897 mm 

TAK   
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3 Korpus części otwartej zestawu szaf (jeden moduł o 

wymiarach 464/430/H1897 mm) klejony fabrycznie 
na prasie. Korpus wykonany z płyty MDF o grubości 
18 mm pokrytej obustronnie modyfikowaną okleiną 
naturalną typu zebrano milano lub równowaŜne, 
wykończoną lakierem półmat, posadowiony na 
nóŜkach wykonanych z nierdzewnego płaskownika, 
podpierającego całą długość boku, zaopatrzonego w 
regulację wysokości w postaci nierdzewnych 
krąŜków. Regulacja dostępna od wewnątrz regału. 

TAK   

4 Korpusy części z frontami pełnymi zestawu szaf 
(cztery moduły o wymiarach 484/450/H1897 mm) 
sklejane fabrycznie na prasie. Korpusy i fronty 
wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm pokrytej 
obustronnie modyfikowaną okleiną naturalną typu 
zebrano milano lub równowaŜne, wykończoną 
lakierem półmat. Fronty bezuchwytowe, z 
zaokrąglonymi krawędziami (poziomymi). Korpusy 
posadowione na nóŜkach wykonanych z 
nierdzewnego płaskownika, podpierającego całą 
długość boku, zaopatrzonego w regulację wysokości 
w postaci nierdzewnych krąŜków. Regulacja 
dostępna od wewnątrz szafy. 

TAK   

5 Ściany tylne z płyty wiórowej trzywarstwowej o 
grubości 8 mm, wpuszczane w boki i wieńce. W 
części otwartej zestawu szaf ściana tylna obustronnie 
pokryta modyfikowaną okleiną naturalną typu 
zebrano milano lub równowaŜną, wykończoną 
lakierem półmat. W części zamkniętej - ściana tylna 
obustronnie melaminowana w kolorze antracyt 

TAK   

6 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm. W 
części otwartej zestawu szaf półki obustronnie 
pokryte modyfikowaną okleiną naturalną typu 
zebrano milano lub równowaŜną, wykończoną 
lakierem półmat. W części zamkniętej - półki 
obustronnie melaminowane w kolorze antracyt 

TAK   

7 Łączniki do zestawu szaf o wymiarach 60/412/H1792 
mm) wykonane z MDF o grubości 18 mm, 
lakierowanego lakierem matowym na kolor antracyt 

TAK   
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A.37 ŁAWA MEBLOWA Łm 

Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1050 mm, głębokość 550 mm, 
wysokość 550 mm 

TAK   

3 StelaŜ ławy metalowy spawano-skręcany - dwie 
spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg 
prostokątnych o przekroju 20/80 mm połączonych 
poprzeczną belką, ramki skręcane ze stalowymi 
podłuŜnicami przykręcanymi do blatu ławy za 
pomocą osadzonych w nim muf (połączenie 
rozłączne, dające moŜliwość wielokrotnego 
demontaŜu bez osłabiania łącza); całość lakierowana 
dwukrotnie: lakier proszkowy  w kolorze metalik + 
lakier bezbarwny nadający połysk 

TAK   

4 MoŜliwość poziomowania ławy w zakresie 20 mm 
ozdobnymi talerzykami z nierdzewnej stali 
wmontowanymi w nogi ławy 

TAK   

5 Blat ławy z płyty MDF o grubości 18mm pokrytej 
obustronnie modyfikowaną okleiną naturalną typu 
zebrano milano lub równowaŜną wykończoną 
lakierem półmat 

TAK   

6 Blat wykończony pogrubiaczami z lakierowanego 
MDF o gr. 25 mm w kolorze antracyt - wzdłuŜ długich 
krawędzi ławy pogrubiacz przykręcany jest 
bezpośrednio do blatu ławy, wzdłuŜ krótkich krawędzi 
ławy pogrubiacz znajduje się pomiędzy blatem a 
ramką, stanowiąc tym samym wypełnienie stelaŜa 

 

 

TAK   

A.38 REGAŁ DREWNIANY NISKI SZER. 150 
CM (Rg9) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 4 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: szerokość 1500 mm, głębokość 440 mm, 
wysokość 732 mm 

 

 

 

TAK   
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3 Konstrukcja wieńcowa, wieniec górny i dolny z płyty 

wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą, boki z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej 
obustronnie melaminą; plecy wpuszczane w boki i 
wieńce, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 
mm pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna 
pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm; 
przegroda pionowa dzieląca regał na dwie części 
(szer. 548 mm i 898 mm) z płyty grubości 18mm, 
obustronnie pokrytej melaminą; wszystkie wąskie 
krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 
2 mm, w kolorze płyty; korpus sklejony fabrycznie w 
całość w prasie 

TAK   

4 Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemoŜliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, 
regulacja wysokości półek co 3 cm, półki wykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą 

TAK   

5 Wieniec dolny regału wyposaŜony w 6 stopek 
zapewniające poziomowanie od wewnątrz regału w 
zakresie 15 mm 

TAK   

6 Regał w kolorze jasno-popielatym lub jabłoń 

 
 

TAK   

A.39 KRZESŁO OBROTOWE (Kro2) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 29 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: wys. siedziska 45 do 54 cm, głęb. siedziska 
45 cm szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 99 do 
108 cm, ogólna głębokość 62 cm, ogólna szerokość 
66 cm 

 

TAK   
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3 Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w 

kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia 
i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach 
stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, 
regulowanymi na wysokość w zakresie min. 75 mm.  
Krzesło wyposaŜone w specjalny siłownik gazowy 
umoŜliwiający płynną regulację wysokości siedziska w 
zakresie min. 100 mm oraz mechanizm synchroniczny 
umoŜliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia 
oparcia i siedziska z moŜliwością ustawiania ich w 4 
pozycjach i moŜliwością regulacji siły nacisku w 
stosunku do cięŜaru ciała. Wyprofilowane siedzisko z 
tapicerowaną poduszką o grubości 40 mm z wyraźnie 
zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska winna posiadać zaokrąglenie 
krawędzi przedniej. W przypadku uszkodzenia lub 
silnego zabrudzenia moŜliwość łatwej wymiany 
poduszek siedziska i oparcia.  
Oparcie z profilowanego pomarańczowego tworzywa 
z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację 
powietrza między oparciem a plecami uŜytkownika, z 
nakładaną tapicerowaną poduszką, z moŜliwością 
regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez 
jednoczesne wciśnięcie dwóch  przycisków  
umieszczonych po obu stronach, w dolnej części 
oparcia co pozwala na regulację jego wysokości z 
dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do 
wymagań uŜytkownika. Na tylnej części oparcia 
zamontowany jest metalowy wieszak na marynarkę. 
Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm 
wykonana z aluminium, malowana proszkowo w 
kolorze platyna metalik, wyposaŜona w podwójne rolki 
samohamowne do wykładziny dywanowej lub podłóg 
twardych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, 
pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości 
podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w 
obsłudze i tak usytuowane, aby regulację moŜna było 
wykonać w pozycji siedzącej.  

TAK   

4 Tkanina łatwo zmywalna o odporności na ścieranie 
50.000 cykli wg Skali Martindale'a typu SOFT, kolor 
czarny  

 

TAK   

A. 40 FOTEL LEKARSKI(Fl2) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 24 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 
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1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: wys. siedziska 45 do 54 cm, głęb. siedziska 
45 cm szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 99 do 
108 cm, ogólna głębokość 62 cm, ogólna szerokość 
66 cm 

TAK   

3 Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w 
kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia 
i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach 
stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, 
regulowanymi na wysokość w zakresie min. 75 mm.  
Krzesło wyposaŜone w specjalny siłownik gazowy 
umoŜliwiający płynną regulację wysokości siedziska w 
zakresie min. 100 mm oraz mechanizm synchroniczny 
umoŜliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia 
oparcia i siedziska z moŜliwością ustawiania ich w 4 
pozycjach i moŜliwością regulacji siły nacisku w 
stosunku do cięŜaru ciała. Wyprofilowane siedzisko z 
tapicerowaną poduszką o grubości 40 mm z wyraźnie 
zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska winna posiadać zaokrąglenie 
krawędzi przedniej. W przypadku uszkodzenia lub 
silnego zabrudzenia moŜliwość łatwej wymiany 
poduszek siedziska i oparcia.  
Oparcie z profilowanego pomarańczowego tworzywa 
z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację 
powietrza między oparciem a plecami uŜytkownika, z 
nakładaną tapicerowaną poduszką, z moŜliwością 
regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez 
jednoczesne wciśnięcie dwóch  przycisków  
umieszczonych po obu stronach, w dolnej części 
oparcia co pozwala na regulację jego wysokości z 
dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do 
wymagań uŜytkownika. Na tylnej części oparcia 
zamontowany jest metalowy wieszak na marynarkę.  

TAK   

4 Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm 
wykonana z aluminium, malowana proszkowo w 
kolorze platyna metalik, wyposaŜona w podwójne 
rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub 
podłóg twardych. Mechanizm regulacji wysokości 
siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz 
wysokości podłokietników powinny być łatwo 
dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby 
regulację moŜna było wykonać w pozycji siedzącej. 

 
 

TAK   
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5 Tkanina łatwo zmywalna o odporności na ścieranie 

50.000 cykli wg Skali Martindale'a typu SOFT, kolor 
czarny 

TAK   

A.41 KRZESŁO ŁATWOZMYWALNE NA 
STELAśU METALOWYM (Kr1) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 18 szt. 
 

  
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: wys. siedziska 45 cm, głęb. siedziska 45 
cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 83 cm, 
ogólna głębokość 56 cm, ogólna szerokość 64 cm 

TAK   

3  
Wyprofilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną 
poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich 
walorach uŜytkowych, o grubości 20 mm z wyraźnie 
zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie 
krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska 
ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. 
Poduszka z moŜliwością łatwej wymiany. Krzesło 
musi posiadać wyprofilowane podłokietniki stałe 
wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowo-czarnym, zawieszone na nośnikach 
stalowych będących przedłuŜeniem stelaŜa. Oparcie z 
profilowanego tworzywa w kolorze pomarańczowym z 
trójkątnymi otworami. Podstawa krzesła to stelaŜ 4-
noŜny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm, 
malowany proszkowo w kolorze platyna metalik. Nogi 
stelaŜa zakończone stopkami samoregulującymi 
pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z 
tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym 
trzpieniu.  

TAK   

4 Tkanina łatwo zmywalna o odporności na ścieranie 
50.000 cykli wg Skali Martindale'a typu SOFT, kolor 
czarny 

 

 

TAK   

A.42 FOTEL TAPICEROWANY (Fl1) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 3 szt. 
 

  
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy  TAK   
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2 Wymiary: wys. siedziska 45 cm, głęb. siedziska 45 

cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 83 cm, 
ogólna głębokość 56 cm, ogólna szerokość 64 cm 

TAK   

3  
Wyprofilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną 
poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich 
walorach uŜytkowych, o grubości 20 mm z wyraźnie 
zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie 
krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska 
ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. 
Poduszka z moŜliwością łatwej wymiany. Krzesło 
musi posiadać wyprofilowane podłokietniki stałe 
wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowo-czarnym, zawieszone na nośnikach 
stalowych będących przedłuŜeniem stelaŜa. Oparcie z 
profilowanego tworzywa w kolorze pomarańczowym z 
trójkątnymi otworami. Podstawa krzesła to stelaŜ 4-
noŜny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm, 
malowany proszkowo w kolorze platyna metalik. Nogi 
stelaŜa zakończone stopkami samoregulującymi 
pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z 
tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym 
trzpieniu.  

TAK   

4 Tkanina łatwo zmywalna o odporności na ścieranie 
50.000 cykli wg Skali Martindale'a typu SOFT, kolor 
czarny 

 

TAK   

A.43 FOTEL MEBLOWY Z TAPICERKĄ 
ŁATWOZMYWALNĄ (Fl3) 

Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 8 szt. 
 

  
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: wys. siedziska 45 cm, głęb. siedziska 45 
cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 83 cm, 
ogólna głębokość 56 cm, ogólna szerokość 64 cm 

 

TAK   
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3  

Wyprofilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną 
poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich 
walorach uŜytkowych, o grubości 20 mm z wyraźnie 
zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie 
krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska 
ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. 
Poduszka z moŜliwością łatwej wymiany. Krzesło 
musi posiadać wyprofilowane podłokietniki stałe 
wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowo-czarnym, zawieszone na nośnikach 
stalowych będących przedłuŜeniem stelaŜa. Oparcie z 
profilowanego tworzywa w kolorze pomarańczowym z 
trójkątnymi otworami. Podstawa krzesła to stelaŜ 4-
noŜny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm, 
malowany proszkowo w kolorze platyna metalik. Nogi 
stelaŜa zakończone stopkami samoregulującymi 
pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z 
tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym 
trzpieniu.  

TAK   

4 Tkanina łatwo zmywalna o odporności na ścieranie 
50.000 cykli wg Skali Martindale'a typu SOFT, kolor 
czarny 

 

TAK   

A.44 KRZESŁO ŁATWOZMYWALNE DO 
POKOI CHORYCH 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 33 szt. 
 

  
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: wys. siedziska 45 cm, głęb. siedziska 45 
cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 83 cm, 
ogólna głębokość 56 cm, ogólna szerokość 64 cm 

 

TAK   
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Wyprofilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną 
poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich 
walorach uŜytkowych, o grubości 20 mm z wyraźnie 
zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie 
krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska 
ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. 
Poduszka z moŜliwością łatwej wymiany. Krzesło 
musi posiadać wyprofilowane podłokietniki stałe 
wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowo-czarnym, zawieszone na nośnikach 
stalowych będących przedłuŜeniem stelaŜa. Oparcie z 
profilowanego tworzywa w kolorze pomarańczowym z 
trójkątnymi otworami. Podstawa krzesła to stelaŜ 4-
noŜny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm, 
malowany proszkowo w kolorze platyna metalik. Nogi 
stelaŜa zakończone stopkami samoregulującymi 
pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z 
tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym 
trzpieniu.  

TAK   

4 Tkanina łatwo zmywalna o odporności na ścieranie 
50.000 cykli wg Skali Martindale'a typu SOFT, kolor 
czarny 

 

TAK   

A.45 KRZESŁO ŁATWOZMYWALNE DO 
POKOJU ODWIEDZIN 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 18 szt. 
 

  
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: wys. siedziska 45 cm, głęb. siedziska 45 
cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 83 cm, 
ogólna głębokość 56 cm, ogólna szerokość 64 cm 

 

TAK   
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Wyprofilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną 
poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich 
walorach uŜytkowych, o grubości 20 mm z wyraźnie 
zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie 
krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska 
ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. 
Poduszka z moŜliwością łatwej wymiany. Krzesło 
musi posiadać wyprofilowane podłokietniki stałe 
wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowo-czarnym, zawieszone na nośnikach 
stalowych będących przedłuŜeniem stelaŜa. Oparcie z 
profilowanego tworzywa w kolorze pomarańczowym z 
trójkątnymi otworami. Podstawa krzesła to stelaŜ 4-
noŜny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm, 
malowany proszkowo w kolorze platyna metalik. Nogi 
stelaŜa zakończone stopkami samoregulującymi 
pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z 
tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym 
trzpieniu.  

TAK   

4 Tkanina łatwo zmywalna o odporności na ścieranie 
50.000 cykli wg Skali Martindale'a typu SOFT, kolor 
czarny 

 

TAK   

A.46 KRZESŁO TAPICEROWANE NA 
STELAśU METALOWYM (Krt3) 

Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 51 szt. 
 

  
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Wymiary: wys. siedziska 48 cm, głęb. siedziska 45 
cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 82 cm, 
ogólna głębokość 55 cm, ogólna szerokość 58 cm 

 

TAK   
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3 Wyprofilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną 

poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich 
walorach uŜytkowych, o grubości 20 mm z wyraźnie 
zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. 
Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie 
krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska 
ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. 
Poduszka z moŜliwością łatwej wymiany. Oparcie w 
kształcie trójkąta z profilowanego tworzywa w kolorze 
pomarańczowym z trójkątnymi otworami. Podstawa 
krzesła to stelaŜ 4-noŜny wykonany z rurki stalowej o 
średnicy 20 mm, malowany proszkowo w kolorze 
platyna metalik, z moŜliwością sztaplowania 
pionowego do 4 sztuk. Krzesło musi posiadać 
wyprofilowane podłokietniki wykonane z tworzywa 
sztucznego w kolorze pomarańczowym, stanowiąc 
przedłuŜenie nóg tylnich. Nogi stelaŜa zakończone 
stopkami samoregulującymi pochylnymi, z podstawą 
okrągłą wykonaną z tworzywa o średnicy 55 mm 
osadzone na stalowym trzpieniu.  

TAK   

4 30 sztuk krzeseł przeznaczonych do sali wykładowej 
dodatkowo wyposaŜonych w blat do pisania z 
moŜliwością złoŜenia i odpięcia wykonany z 
wielowarstwowej sklejki bukowej pokrytej okleiną 
naturalną bukową z moŜliwością wybarwienia i 
dopasowania kolorystycznego do pozostałych 
elementów wyposaŜenia wnętrza, z elementem 
mocującym do krzesła wykonany ze stopu aluminium 
AL 226  metodą odlewania wysokociśnieniowego, ze 
specjalną przekładnią kulkową poruszającą się w 
zakresie 240 st., malowany proszkowo. Kształt blatu 
do ergonomicznie zaokrąglony wielokąt z wyraźnie 
zaznaczonym wygięciem od strony siedzącego 
ułatwiającym pisanie i nie ograniczający przestrzeni 
siedzenia. 

TAK   

5 Krzesła tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną o 
odporności na ścieranie 50.000 cykli wg Skali 
Martindale'a typu SOFT, kolor czarny  

            

 

 

TAK   

A.47 KRZESŁO TAPICEROWANE NA 
STELAśU DREWNIANYM (Krt5) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 7 szt. 
 

  
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy  TAK   
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2 Wymiary: wys. siedziska 50 cm, głęb. siedziska 45 

cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 98 cm, 
ogólna głębokość 57 cm, ogólna szerokość 64 cm 

TAK   

3 Wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką z 
pianki o wysokich walorach uŜytkowych , grubości 40 
mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części 
miednicowo-udowej. Poduszka posiada zaokrąglenie 
krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na 
mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych 
podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji 
ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego 
zabrudzenia moŜliwość łatwej wymiany poduszki 
siedziska. Oparcie to profilowana sklejka bukowa z 
moŜliwością wybarwienia na wskazany kolor z 40 
otworami ułatwiającymi odpowiednią wentylację 
pleców uŜytkownika, wykończona tapicerowaną 
poduszką przykrywającą przednią część oparcia w 
całości oraz częściowo część tylnią. Podłokietniki 
zintegrowane są z przednią nogą stelaŜa wykończone 
nakładką drewnianą w kształcie eliptycznym. 
Podstawa fotela to stelaŜ spręŜysty na płozie 
wykonany z rurki stalowej w kolorze patyna metalik. 
StelaŜ posiada odpowiednie wygięcie podnoszące 
stabilność krzesła i dające większy komfort 
uŜytkowania.  

TAK   

4 Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli 
Martindale'a, 

 

 
 
 

TAK   

A.48 KRZESŁO OBROTOWE (Kro 2) 
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

1 szt.   
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 wys. siedziska 42 do 55 cm, głęb. siedziska 36 do 46 
cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 124 do 
142 cm, ogólna głębokość 70 cm, ogólna szerokość 
70 cm 

 

TAK   
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3 Fotel wyposaŜony w siłownik gazowy umoŜliwiający 

regulację wysokości siedziska w zakresie min. 13 cm 
oraz mechanizm synchro-dynamiczny i automatyczną 
regulację siły nacisku w stosunku do cięŜaru ciała co 
umoŜliwia jednoczesną ( synchroniczną ) zmianę kąta 
nachylenia oparcia i siedziska. Siedzisko wykonane z 
tworzywa z tapicerowaną poduszką. Poduszka 
siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w 
celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i 
zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas 
utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. 
podczas pisania). Oparcie wykonane z 
wyprofilowanego tworzywa, tapicerowane z regulacją 
podparcia lędźwiowego, pozwalającą na odpowiednie 
dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa. 
Nośniki oparcia wykonane z aluminium malowanego 
proszkowo. Poduszki oparcia i siedziska wykonane z 
wysokiej jakości pianki o zróŜnicowanej twardości 
odpornej na odkształcenia, pokryte specjalnymi 
tkaninami przeznaczonymi do uŜytku w obiektach 
biurowych. Oparcie wyposaŜone w zagłówek z 
regulacją wysokości i jednoczesną regulacją kąta 
nachylenia. Zagłówek w pełni tapicerowany oparty na 
nośnikach z aluminium polerowanego. Fotel 
wyposaŜony w podłokietniki zawieszone na szkielecie 
krzesła, wykonane z tworzywa oparte na 
aluminiowych nośnikach, z regulacją wysokości oraz z 
ustawieniem róŜnego kąta połoŜenia w stosunku do 
siedziska a takŜe przód-tył, zgodnie z potrzebą 
dopasowania ułoŜenia przedramion w zaleŜności do 
wykonywanych czynności. Podstawa fotela to 
pięcioramienny krzyŜak aluminiowy o średnicy 73 cm, 
w kolorze platyna metalik dający pełną stabilność, 
wyposaŜony w rolki do róŜnego rodzaju podłoŜy – 
wykładziny dywanowe lub podłogi twarde co pozwala 
na zabezpieczenie przed przypadkowym odsunięciem 
w czasie siadania i wstawania ale jednocześnie 
umoŜliwiające swobodne przemieszczanie się w 
czasie pracy. 

TAK   

4 Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli 
Martindale'a, 

 

 

TAK   
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A.49 SZAFA NA ODZIEś OSOBISTĄ I 

ROBOCZĄ (SZT. 8)  
Oferowany model………………...... 
Kraj pochodzenia………………… 
Rok produkcji……………………. 
Wytwórca(Producent)…………….. 

 
podać 
podać 
podać 
podać 

1 Produkt fabrycznie nowy TAK   

2 Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy 
stalowej malowanej trwałymi farbami proszkowymi 
strukturalnymi 

TAK   

3 MoŜliwość wyboru koloru przed realizacją zamówienia TAK   

4 Szerokość modułu 400 mm TAK   

5 Szafa wyposaŜona w podstawę, ławkę, dach skośny, 
lusterko i wieszak 

TAK   

6 Modułowa konstrukcja umoŜliwiająca łączenie szaf TAK   

7 Drzwi posiadające szczeliny wentylacyjne, 
wytłoczenie na etykietę. Ciche zamykanie drzwi 
zamkiem cylindrycznym 

TAK   

B INNE OFEROWANE PARAMETRY  

1  Podać  

C INNE WYMAGANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1 Udzielenie gwarancji (termin ten nie moŜe być krótszy niŜ 24 miesiące) -  

naleŜy podać okres udzielonej gwarancji; 
TAK/Poda ć  

2 W przypadku usterek w działaniu przedmiotu zamówienia czas reakcji na 
zgłoszenie nie dłuŜszy niŜ 24 godziny w dni robocze. 

TAK  

3 Czas usunięcia usterek od daty ich zgłoszenia nie powinien przekroczyć 48 
godzin, chyba Ŝe z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie 
jest moŜliwe, jednak ostateczny termin usunięcia usterek nie moŜe 
przekroczyć 7 dni. 

 
TAK 

 

4 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w 
okresie gwarancji po trzech naprawach gwarancyjnych 

 
TAK 

 

5 Rozmieszczenie i montaŜ mebli w pomieszczeniach Szpitala Zakaźnego TAK  
 
 
CZĘŚĆ II  -   TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA   
 

NaleŜy poda ć w dniach od daty podpisania umowy (termin dostawy nie mo Ŝe być dłuŜszy ni Ŝ do dnia 10.11.2009 r.) 
…………………………………………............................................................................................. 

 
 

CZĘŚĆ III  -    OFERTA  CENOWA 
 

Lp. Zamawiany asortyment Zamawiana Cena jednostkowa Wartość zamówienia 
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o cechach okre ślonych w cz ęści I  ilość Netto (bez 

VAT) 
% VAT Brutto 

(z VAT) 
Netto (bez 

VAT) 
Brutto (z 

VAT) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. SOFA 4 szt.      

2. KANAPA Z TAPICERKĄ ŁATWO ZMYWALNĄ 3 szt.      
3. KANAPA TAPICEROWANA  1 szt.      
4. BIURKO MEBLOWE 12 szt.      
5. BIURKO LEKARSKIE 34 szt.      

6. SZAFA BIUROWA WYSOKA SZER. 80 CM 2 szt.      

7. REGAŁ STOJĄCY SZER. 140 CM 1 szt.      

8. REGAŁ STOJĄCY SZER. 110 CM 1 szt.      

9. REGAŁ STOJĄCY  1 szt. 
 

     

10.REGAŁ WISZĄCY 2 szt.      

11.SZAFA STOJĄCA DO GABINETÓW LEKARSKICH 8 szt.      

12.SZAFA SZER. 120 CM 2 szt.      

13.SZAFA BIUROWA SZER. 120 CM 6 szt.      

14.SZAFA BIUROWA 2 szt.      

15.SZAFA BIUROWA SZER. 100 CM 2 szt.       

16.SZAFA BIUROWA 1 szt.       

17.SZAFA NA BIELIZNĘ CZYSTĄ 11szt.       

18.SZAFA NA BIELIZNĘ CZYSTĄ 12 szt.       

19.SZAFA NA CZYSTĄ ODZIEś OCHRONNĄ SZER. 80 CM 5 szt.       

20.SZAFA NA ODZIEś OCHRONNĄ 58 szt.       

21.SZAFKA DEPOZYTOWA METALOWA 23 szt.       

22.SZAFA GOSPODARCZA 12 szt.       

23.PODWÓJNE SZAFKI "L" Z ŁAWECZKĄ 56 szt.       

24.PODWÓJNE SZAFKI "L" BEZ ŁAWECZKI 40 szt.       

25.SZAFY REJESTRACYJNE 22 szt.       

26.SZAFA ODZIEśOWA TYPU KOMANDOR 1 szt.       

27.SZAFA TYPU KOMANDOR 1 szt.       

28.WIESZAK ODZIEśY WIERZCHNIEJ 4 szt.       

29.SZAFKA NA ODZIEś OCHRONNĄ 16 szt.       

30.BIURKO MEBLOWE 1 szt.       

31.BIURKO MEBLOWE 1 szt.       
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32.SZAFKA MEBLOWA NISKA 1 szt.       

33.SZAFKA MEBLOWA NISKA 1 szt.       

34.STÓŁ 1 szt.       

35.BIURKO MEBLOWE 1 szt.       

36.SZAFA MEBLOWA 1 szt.       

37. ŁAWA MEBLOWA 1 szt.       

38.REGAŁ DREWNIANY NISKI SZER. 150 CM 4 szt.       

39.KRZESŁO OBROTOWE 29 szt.       

40. FOTEL LEKARSKI 24 szt.       

41.KRZESŁO ŁATWOZMYWALNE NA STELAśU 
METALOWYM 

18 szt.       

42. FOTEL TAPICEROWANY 3 szt.       

43. FOTEL MEBLOWY Z TAPICERKĄ ŁATWOZMYWALNĄ 8 szt.       

44.KRZESŁO ŁATWOZMYWALNE DO POKOI CHORYCH 33 szt.       

45.KRZESŁO ŁATWOZMYWALNE DO POKOJU 
ODWIEDZIN 

18 szt.       

46.KRZESŁO TAPICEROWANE NA STELAśU METALOWYM 51 szt.      

47.KRZESŁO TAPICEROWANE NA STELAśU 
DREWNIANYM 

7 szt.       

48.KRZESŁO OBROTOWE 1 szt.      

49.SZAFA NA ODZIEś OSOBISTĄ I ROBOCZĄ 8 szt.      
OGÓŁEM   

słownie warto ść z kolumny 8:  

 
OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:  
1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez 

zastrzeŜeń. 
2. Oświadczam, Ŝe podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia , w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia 

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty  szkolenia personelu zamawiającego. 
         3.  Termin płatno ści faktury  akceptuj ę na 30 dni  (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu). 

                                                                                                                                                  
 
                                         ......................................................................... 
              (Podpis osoby upowaŜnionej zgodnie z aktem rejestracyjnym) 
                                                                                                                                                             (naleŜy podać równieŜ imię i nazwisko  
                                                                                                                                                               oraz stanowisko osoby składającej podpis) 

 
 


