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Załącznik nr 1a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla Części I

1. Biurko małe – 47 szt.
Biurko z płyty meblowej laminowanej 18 mm, zabudowa dwustronna (z lewej strony 4 szuflady na metalowych
prowadnicach rolkowych, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie wysuwania, z prawej strony szafka
z drzwiczkami z zamkiem bębenkowym i 1 półką wewnątrz szafki, szerokość szafek 34-35 cm, na całej pozostałej
szerokości pomiędzy szafkami, wysuwana półka na klawiaturę. Wymiary biurka: blat 135-140 cm x 58-60 cm, wysokość
biurka 76 – 78 cm. Z przodu biurka przymocowana do blatu płyta czołowa o wysokości 40 - 50 cm z prześwitem na
kable, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, całość w okleinie calvados struktura.

2. Biurko duże – 10 szt.
Biurko z płyty meblowej laminowanej 25 mm, zabudowa dwustronna. Wymiary biurka: blat 160 cm x 80 cm, wysokość
biurka 76 – 78 cm. Z przodu biurka przymocowana do blatu płyta czołowa o wysokości 45 - 50 cm z prześwitem
na kable, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, całość w okleinie calvados struktura.

3. Szafa biurowa - 14 szt.
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary szafy: wys. 185-190 cm, szer. 80 cm.,
głęb. 45 cm. Wieniec górny, wieniec dolny płyta gr. 25 mm, 4 regulowane półki wewnątrz (możliwość regulacji wysokości
zamocowania 4 x 2 cm), plecy z płyty HDF. Szafa zamykana na zamek meblowy bębenkowy, uchwyty metalowe przy
drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania, Całość w okleinie calvados struktura.

4. Szafa biurowa z nadstawką - 16 szt.
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm, z nadstawką. Wymiary szafy: wysokość 165 cm, szerokość
80 cm, głębokość 45 cm. Wymiary nadstawki: wysokość 75 cm szerokość 80 cm, głębokość 45 cm. Szafa i nadstawka
zamykane na zamki bębenkowe, półki wewnątrz z możliwością regulacji (4 w szafie, 1 w nadstawce - możliwość regulacji
wysokości zamocowania 4 x 2 cm), plecy z płyty HDF. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze
aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.

5. Regał biurowy – 6 szt.
Regał biurowy otwarty z płyty meblowej 18 mm, krawędzie boków i półek wykończone obrzeżem PCV. Wymiary: wys.
185-190 cm, szer. 80 cm., głęb. 45 cm. 4 regulowane półki wewnątrz (możliwość regulacji wysokości zamocowania 4 x
2 cm), plecy z płyty HDF, stopki z regulacją poziomowania, Całość w okleinie calvados struktura.

6. Kontener podbiurkowy z szufladą - 23 szt.
Kontener biurkowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wys. 60-63 cm, szer. 40-45 cm, głęb. 50-55 cm, 1 drzwi + 1
szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front nakładany, szuflada na prowadnicach
rolkowych. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania.
Całość w okleinie calvados struktura.

7. Kontener podbiurkowy z szufladą mobilny - 43 szt.
Kontener biurkowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wys. 60-63 cm, szer. 40-45 cm, głęb. 50-55 cm, 1 drzwi + 1
szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front nakładany, szuflada na prowadnicach

rolkowych, podgumowane rolki jezdne (minimum 2 z hamulcem). Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe
w kolorze aluminium. Całość w okleinie calvados struktura.
8. Kontener biurkowy - 9 szt.
Kontener biurkowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wys. 60-63 cm, szer. 40-45 cm, głęb. 50-55 cm,
1-drzwiowy, 1 półka wewnątrz, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front nakładany.
Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość
w okleinie calvados struktura.

9. Komoda (szafka) biurowa – 40 szt.
Komoda dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wysokość 100 -105 cm, głębokość 38 -40 cm, szerokość 7880 cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, z prawej strony u góry 2 szuflady na metalowych prowadnicach
rolkowych, z zamkiem bębenkowym, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie wysuwania oraz szafka
z drzwiczkami, wewnątrz 1 półka. Z lewej strony szafka z drzwiczkami, wewnątrz 2 półki. Uchwyty metalowe przy
drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.

10. Komoda dwudrzwiowa – 22 szt.
Komoda dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wysokość 100-105 cm, głębokość 38-40 cm, szerokość 70
cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, wewnątrz 2 półki. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze
aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.

11 Stolik okolicznościowy – 26 szt.
Stolik z blatem z płyty meblowej 25 mm. Wymiary: blat 70x70 cm, wys. 55-60 cm, okleina calvados struktura, obrzeże
PCV, nogi metalowe w kolorze aluminium.

12. Fotel biurowy ergonomiczny – 142 szt.
Fotel biurowy ergonomiczny o regulowanej wysokości, na stelażu metalowym w formie pięcioramiennego krzyżaka,
wyposażony w podgumowane rolki jezdne. Wymiary fotela: siedzisko szer. min. 47 cm, głębok. min. 45 cm, tapicerowane
tkaniną. Oparcie: wys. minim. 55 cm, regulowane (minimum 2 pozycje): wysokość, odległość od siedziska,
wyprofilowane w części lędźwiowej, zapewniające prawidłową postawę, pokryte tkaniną siatkową. Obciążenie fotela
maksymalne 150 kg, regulacja synchronicznego odchylania oparcia i siedziska z możliwością dostosowania sprężystości
odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, podłokietniki regulowane góra/dół, z miękkimi nakładkami. Kolor tkaniny
siedziska i oparcia: ciemny szary lub czarny.

13. Krzesło tapicerowane - 73 szt.
Krzesło tapicerowane na stelażu drewnianym, z wysokim zakończonym półokrągło oparciem, tapicerowane siedzisko
i oparcie wewnątrz stelaża, kolor stelaża "calvados", kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary: wys.
całkowita 95-105 cm, siedzisko: szer. 40-45 cm, głęb. 40-45 cm, wys. siedziska 42-48 cm.

14. Fotel/krzesło do stołu konferencyjnego - 30 szt.
Fotel/krzesło konferencyjne tapicerowane, na metalowym chromowanym stelażu/płozach, z podłokietnikami
i drewnianymi nakładkami pod łokcie, tapicerka siedziska i oparcia - imitacja skóry (kolor nakładek i tapicerki
do uzgodnienia z zamawiającym), wypełniona gąbką tapicerską . Wymiary: wys. całkowita: 85-105 cm, siedzisko: szer.
55-60 cm, głęb. 45-50 cm, wys. siedziska 45-50 cm.

15. Fotel gabinetowy - 7 szt.
Fotel gabinetowy ergonomiczny o regulowanej wysokości, na pięcioramiennym metalowym, chromowanym krzyżaku,
wyposażonym w podgumowane rolki jezdne, tapicerka skórzana (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), siedzisko
o szer. min. 47 cm, głęb. min. 45 cm, oparcie wysokie min. 70 cm, o ergonomicznym profilu, możliwość blokady siedziska
i oparcia w min. 3 pozycjach, mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy, podłokietniki regulowane
góra/dół, z miękkimi nakładkami, regulacja synchronicznego odchylania oparcia i siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego.

16. Wieszak ubraniowy metalowy stojący – 12 szt.
Wieszak wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, kolor aluminium lub szary, z uchwytem (pierścieniem) na parasole
i podstawką na ściekającą z nich wodę, 6-8 uchwytów na ubrania, wysokość wieszaka minimum 170 cm.

17. Sofa dwuosobowa ze skóry ekologicznej do poczekalni – 12 szt.
Sofa dwuosobowa ze skóry ekologicznej (kolor czarny matowy), miękko wyściełana (miękka elastyczna pianka z dużą
odpornością na odkształcanie), zaokrąglone oparcie (forma kubełkowa), oparcie przechodzące w podłokietniki. Nóżki
lub płozy drewniane lub chromowane. Dopuszczalne inne elementy chromowane w konstrukcji zewnętrznej.
Wymiary:
- szerokość od 1290 do 1400 mm;
- wysokość całkowita od 680 mm do 780 mm;
- wysokość siedliska od 400 mm do 500 mm;
- głębokość od 660 mm do 780 mm;
18. Stojaki na parasole – 12 szt.
Stojak z ozdobną perforacją boczną, wykonany z metalu z powłoką epoksydową z poliestru i gumy, kolor czarny
lub ciemny granat, pojemność 28 – 30 litra, wymiary w granicach (W x Ø) 590-620mm x 260-280 mm.

