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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy:  AZP-240/PN-p30/049/2017 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ 1 

 

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA  GABINETÓW DZIEKAŃSKICH WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU 

LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. 

 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych wraz z wniesieniem oraz ich montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. piętro II budynku Collegium 

Norwidianum, pokój CN-208. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia 

szczegółów w zakresie wykonania mebli, dokonania dokładnego pomiaru, uzgodnienia kolorów płyt meblowych i/lub tapicerek. 

3. Meble powinny swoim charakterem, estetyką i funkcjonalnością nawiązywać do już istniejącego wyposażenia. 

 
 
 

LP. 
 

 
RODZAJ MEBLI  

ORAZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ 

 

 
 

PARAMETRY OFEROWANE 
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(= 4x5) 

 
WARTOŚĆ BRUTTO  

(PLN) 
 

(= 4x7) 
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Biurko stylowe  z dwoma kontenerami 
- biurko stylowe skrzyniowe o wybarwieniu 
nawiązującym do obecnego wyposażenia 
posiadanego przez Zamawiającego w postaci 
krzeseł  
- bez dodatkowego pulpitu na klawiaturę,  
- biurko  wymiary: 180/90/H 77 cm (szerokość x 
głębokość x wysokość); 
- konstrukcja biurka  wykonana z płyty wiórowej  
fornirowanej okleiną dębową o grubości min. 18 
mm;   Grubość forniru min. 1,5 mm. 
- blat biurka o grubości od 6 do 8 cm, wykonany z 
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płyty wiórowej okleinowanej   fornirem 
dębowym. Grubość forniru min. 1,5 mm. 
- boki i czoło biurka wykonane z płyty wiórowej 
okleinowanej  fornirem dębowym; 
- materiały zastosowane do wykonania stołu w I 
klasie jakości; 
- krawędzie stołu zabezpieczone  powłokami 
lakierniczymi o podwyższonej odporności na 
ścieranie; 
- 2 przelotki: Ø 60mm – miejsce i kolor lokalizacji 
po uzgodnieniu z Zamawiającym; 
- kontener  wymiary: 40/53/H 60 cm (szerokość x 
głębokość x wysokość),  na kółkach, 2 szuflady, 
zamek centralny; 2 klucze w komplecie. 
- konstrukcja kontenera wykonana z płyty 
wiórowej   fornirowanej okleiną dębową o 
grubości min. 18 mm. Grubość forniru min 1,5 
mm. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie biurka opisanego powyżej: 
 

 
 

i kontenera: 

 
 

................................................................. 

 

Dane teleadresowe punktu 
serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Fotel obrotowy biurowy ergonomiczny 

- fotel obrotowy biurowy ergonomiczny o profilu 
uwzględniającym kształt kręgosłupa, z podporą 
lędźwiową, z regulacją wysokości, o 
wentylowanym oparciu. 
- mechanizm ruchowy Synchro Plus, 
gwarantujące skoordynowanie ruchów 
użytkowania z siedziskiem i gwarantujące 
podparcie pleców użytkownika w każdej pozycji, 
ruchoma część lędźwiowa. 
- mechanizm umożliwiający regulację głębokości 
siedziska. 
- możliwość blokowania wybranej pozycji 
wychylenia oparcia i siedziska za pomocą dźwigni 
umieszczonej pod siedziskiem. 
- dodatkowa funkcja Anti-Shock. 
- fotel powinien być wyposażony w czarne 
podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. 
Możliwość regulacji ich położenia w trzech 
płaszczyznach: góra-dół: umożliwia prawidłowe 
ułożenie przedramienia pod kątem 90 stopni do 
tułowia; zakres regulacji: 7,5 cm; przód – tył: 
pozwala na wysunięcie nakładek podłokietników 
w celu dopasowania ich długości do długości 
przedramienia; zakres regulacji: 6 cm; kąt 
położenia nakładek: ustawienie nakładek w 
pozycji do wewnątrz lub na zewnątrz; zakres 
regulacji: 30 stopni. 
-  fotel wyposażony jest w podstawę aluminiową, 
polerowaną do koloru chrome. 
- oparcie  o stałej wysokości,  o stałej wysokości, 
tapicerowane oddychającą trudnozapalną siatką 
o wysokiej odporności na ścieralność (70 tyś cykli 
Martindalea). Wyposażone w podpórkę 
lędźwiową o regulowanej wysokości.  
- stelaż fotela  chrom z oparciem wykończonym 
czarną siatką. Wyposażony on został w 
zdejmowany zagłówek regulowany w dwóch 
płaszczyznach: góra- dół oraz kąt jego położenia. 
Zagłówek tapicerowany obicie odpowiednio 
takim jak siedzisko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa/Typ/Model: ............................... 
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Dane teleadresowe punktu 
serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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- siedzisko wykonane z pianki wyścielającej 
znajdującej się wewnątrz siedziska o wysokiej 
jakości wykonania wykonane w technologii 
wylewania, gwarantującej jej trwałość i 
sprężystość. Gęstość pianki to ok. 69 kg/m

3
. 

Materiał siedziska wykonany z tkaniny odpornej 
na zaplamienia i łatwej do czyszczenia. 
- wymiary wysokość do siedziska ok 45-58 cm 
(regulowana), wysokość od siedziska ok 59 cm, 
wysokość podłokietników ok 20-27 cm, szerokość 
siedziska ok 50 cm, głębokość siedziska ok 43-49 
cm. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie fotel opisanego powyżej: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Krzesło tapicerowane konferencyjne  
-  krzesło, z wyprofilowanym oparciem, 
tapicerowane oddychającą trudnozapalną siatką 
o wysokiej odporności na ścieralność (70 tyś cykli 
Martindalea). 
- metalowy chromowany stelaż, wykończonym 
czarną siatką. 
- siedzisko wykonane z pianki wyścielającej 
znajdującej się wewnątrz siedziska o wysokiej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 

     



 

 

 

Dział Zamówień Publicznych 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 jakości wykonania wykonane w technologii 
wylewania, gwarantującej jej trwałość i 
sprężystość. Gęstość pianki to ok. 69 kg/m

3
. 

Materiał siedziska wykonany z tkaniny odpornej 
na zaplamienia i łatwej do czyszczenia. 
- wysokość całkowita/siedziska: ok 86/49 cm. 
- szerokość/głębokość krzesła: ok 49/55 cm. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie krzesła opisanego powyżej: 

 

 
 

Nazwa/Typ/Model: ............................... 

................................................................ 

................................................................. 

................................................................. 

 

Dane teleadresowe punktu 
serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Komoda dwudrzwiowa przeszklona 

- komoda 2-drzwiowa o wybarwieniu 
nawiązującym do obecnego wyposażenia 
posiadanego przez Zamawiającego w postaci 
krzeseł . 
- komoda wykonana z płyty wiórowej  
fornirowanej okleiną dębową, o grubości min. 18 
mm; Grubość forniru min. 1,5 mm. 
- blat górny o grubości min. 45 mm, cokół dolny o 
grubości  min.60 mm; 
- materiały zastosowane do wykonania komody 
w I klasie jakości. 
- krawędzie i blat komody zabezpieczone 
powłokami lakierniczymi o podwyższonej 
odporności na ścieranie. 
- dwa skrzydła drzwi komody przeszkolone. 

 
 
 
 
Nazwa/Typ/Model: ............................... 
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Dane teleadresowe punktu 
serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
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- drzwi komody zamykane wyposażone w 
regulatory wysokości, zawiasy do drzwi 
puszkowe metalowe, samoczynnie zamykające 
się. 
- w dolnej części komody dwie szuflady. 
- komoda z dwoma półkami. 
- wymiary wysokość ok 85 cm, szerokość ok 80 
cm, głębokość ok 40 cm. 
- uchwyty do uzgodnienia z użytkownikiem. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie komody opisanej powyżej: 

 

 
 

……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Stół prostokątny konferencyjny 14 –osobowy 

- stół konferencyjny prostokątny przeznaczony 
dla 14 osób. 
- konstrukcja stołu wykonana z płyty wiórowej  
fornirowanej okleiną dębową, o grubości min. 18 
mm. Grubość forniru min. 1,5 mm. 
- blat stołu o grubości min. 80 mm wykonany z 
płyty wiórowej okleinowanej  fornirem 
dębowym. Grubość forniru min 1,5 mm. 
- boki i czoło stołu wykonane z płyty wiórowej 
okleinowanej  fornirem dębowym. 
- materiały zastosowane do wykonania stołu w I 
klasie jakości. 
- krawędzie stołu i blat zabezpieczone powłokami 
lakierniczymi o podwyższonej odporności na 
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................................................................. 

 

Dane teleadresowe punktu 
serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
……………………………………………………….……… 
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ścieranie. 
- wymiary: długość ok 380 cm, szerokość ok 150 
cm, wysokość 76 cm. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie stołu opisanej powyżej: 
 

 
 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Stolik kawowy prostokątny  
- konstrukcja stolika wykonana z płyty wiórowej 
fornirowanej okleiną dębową, o grubości min. 
18mm. Grubość forniru min. 1,5 mm. 
- blat stolika wykonany z płyty wiórowej 
okleinowanej  fornirem dębowym o grubości 
min. 15 mm. Grubość forniru min. 1,5 mm. 
- boki i czoło stolika wykonane z płyty wiórowej 
okleinowanej  fornirem dębowym. 
- materiały zastosowane do wykonania stołu w I 
klasie jakości. 
- krawędzie stolika i blat zabezpieczone 
powłokami lakierniczymi o podwyższonej 
odporności na ścieranie. 
- wymiary: długość 60 cm, szerokość 60 cm, 
wysokość 49 cm 

 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie stolika opisanej powyżej: 
 

 
 
 
 
 
Nazwa/Typ/Model: ............................... 
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Dane teleadresowe punktu 
serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Szafa biurowa 3-drzwiowa przeszklona – 
biblioteczka  
- szafa 3-drzwiowa o wybarwieniu nawiązującym 
do obecnego wyposażenia posiadanego przez 
Zamawiającego w postaci krzeseł . 
- szafa wykonana z płyty wiórowej  fornirowanej 
okleiną dębową, o grubości min. 18mm.Grubość 
forniru min. 1,5mm. 
- cokół górny i cokół dolny o grubości  min.60 
mm 

- materiały zastosowane do wykonania szafy w I 
klasie jakości. 
- krawędzie szafy zabezpieczone  powłokami 
lakierniczymi o podwyższonej odporności na 
ścieranie. 
- trzy skrzydła drzwi szafy w górnej części 
przeszkolone. 
- drzwi zamykane wyposażone w regulatory 
wysokości, zawiasy do drzwi puszkowe 
metalowe, samoczynnie zamykające się. 
- w dolnej części szafy trzy skrzydła drzwiowe 
zakryte. 
- górna część przeszklona szafy zawierająca 3 
półki. 
- dolna część szafy zakryta zawierająca dwie 
półki. 
- wymiary wysokość ok 190 cm, szerokość ok 120 
cm, głębokość ok 35 cm, głębokość półek ok 29 
cm. 
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Dane teleadresowe punktu 
serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 
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Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
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- uchwyty do uzgodnienia z użytkownikiem. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie szafy opisanej powyżej: 
 

 
 

wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Szafa biurowa 3-drzwiowa 

- szafa 3-drzwiowa o wybarwieniu nawiązującym 
do obecnego wyposażenia posiadanego przez 
Zamawiającego w postaci krzeseł . 
- szafa wykonana z płyty wiórowej  fornirowanej 
okleiną dębową o grubości min. 18 mm. Grubość 
forniru min. 1,5 mm. 
- cokół górny i cokół dolny o grubości  min.60 
mm 

- materiały zastosowane do wykonania szafy w I 
klasie jakości. 
- krawędzie szafy zabezpieczone  powłokami 
lakierniczymi o podwyższonej odporności na 
ścieranie. 
- dwa skrzydła drzwi szafy w górnej części 
przeszkolone, jedno skrzydło szafy w górnej 
części zamknięte. 
- drzwi zamykane wyposażone w regulatory 
wysokości, zawiasy do drzwi puszkowe 
metalowe, samoczynnie zamykające się. 
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serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
……………………………………………………….……… 
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- w dolnej części szafy trzy skrzydła drzwiowe 
zakryte. 
- górna część przeszklona szafy zawierająca 3 
półki. 
- dolna część szafy zakryta zawierająca dwie 
półki. 
- wymiary wysokość ok 190 cm, szerokość ok 120 
cm, głębokość ok 35 cm, głębokość półek ok 29 
cm. 
- uchwyty do uzgodnienia z użytkownikiem. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie szafy opisanej powyżej: 
 

 
 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Szafa ubraniowa 

- szafa 2-drzwiowa o wybarwieniu nawiązującym 
do obecnego wyposażenia posiadanego przez 
Zamawiającego w postaci krzeseł . 
- szafa wykonana z płyty wiórowej fornirowanej 
o grubości min. 18 mm. Grubość forniru min. 1,5 
mm. 
- cokół górny i cokół dolny o grubości  min.60 
mm 

- drzwi zamykane wyposażone w regulatory 
wysokości, zawiasy do drzwi puszkowe 
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metalowe, samoczynnie zamykające się 

- szafa wyposażona w jedną górną półkę i drążek 
poprzeczny. 
- wymiary wysokość ok 190 cm, szerokość ok 80 
cm, głębokość ok 58 cm. 
- uchwyty do uzgodnienia z użytkownikiem. 
 
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe 
zdjęcie szafy opisanej powyżej: 
 

 
 

 

Dane teleadresowe punktu 
serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, 
e-mail) 
……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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