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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ 2 

 

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA  POMIESZCZEŃ INSTYTUTU PSYCHOLOGII 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. piwnica budynku 

Collegium Norwidianum pokój CN-P02 i P03. 

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 

 
 

ILOŚĆ 
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WARTOŚĆ BRUTTO  
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(= 4x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 

 
1 

Biurko komputerowe wraz z kontenerem 

- biurko wraz z kontenerem wykonane z 
płyty obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1 potwierdzonej 
certyfikatem,  
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża biurka i kontenera 
oklejone ABS o gr. 2mm, 
- blat biurka o gr. 36 mm pokryty laminatem 
HPL o gr. min. 0,8mm., 
- blat biurka wyokrąglony od frontu, 
- blenda wykonana z płyty o gr. 18mm, 
- częścią biurka jest kontener o szerokości 
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400mm, 
- kontener wykonany w całości z płyty o gr. 
18mm, 
- kontener posiada 3 szuflady metalowe na 
prowadnicach teleskopowych 
samodomykających się, 
 - po drugiej stronie biurka wbudowana 
półkę na komputer szerokości 250mm, 
- półka na komputer bez pleców i z 
otworami wentylacyjnymi w 

ściance wewnętrznej, 
- kolor płyty czarny, 
- biurko musi posiadać możliwość regulacji 
wysokości w zakresie +/-30mm,  
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 
128mm w kolorze 

chromowanym lub satynowym typu WMN 
2145 chrom/satyna, 
- biurko musi posiadać półkę na klawiaturę 
typu WKS-20 na prowadnicach kulkowych 
samodomykających się, 
- wymiary biurka (szer/gł/wys): 
1800x800x750mm 

 

 

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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Biurko z miejscem na jednostkę 
komputerową 

- biurko wykonane z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności 
E1potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża biurka i kontenera 
oklejone ABS o gr. 2mm, 
- blat biurka o gr. 36 mm pokryty laminatem 
HPL o gr. min. 0,8mm., 
- blat biurka wyokrąglony od frontu, 
- pozostałe elementy z płyty o gr. min. 
28mm, 
- biurko musi posiadać możliwość regulacji 
wysokości w zakresie +/-30mm,  
- biurko posiada wbudowaną półkę na 
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Dane teleadresowe punktu serwisowego 
(adres, nr telefonu, faksu, e-mail) 
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komputer, 
- półka na komputer bez pleców i z 
otworami wentylacyjnymi w 

ściance wewnętrznej, 
- kolor płyty czarny, 
- wymiary biurka (szer/gł/wys): 
2100x800x750mm, 
- łącznie dwa stanowiska komputerowe.  
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
pomiar pomieszczenia. Między biurkami jest 
filar, do którego trzeba dostosować blat. 

 

……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Ciąg biurek z miejscami na jednostkę 
komputerową 

- biurko wykonane z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, 
- blat biurka o grubości 36mm pokryty 
laminatem HPL o gr. min. 0,8mm.  
- blat biurka wyokrąglony od frontu, 
- pozostałe elementy z płyty o gr. min. 
28mm, 
- biurko posiada możliwość regulacji 
wysokości w zakresie +/-30mm, 
- biurko posiada wbudowaną półkę na 
komputer, 
- półka bez pleców i z otworami 
wentylacyjnymi w ściance wewnętrznej, 
- kolor płyty czarny, 
- wymiary biurka (szer/gł/wys): 
5500x800x750mm. 
- łącznie pięć stanowisk komputerowych. 
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
pomiar pomieszczenia. Między biurkami jest 
filar, do którego trzeba dostosować blat. 

 

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

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

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

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

 

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

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

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

- fotel wyposażone w ergonomiczny 
mechanizm synchroniczny pozwalający na 
tzw. „dynamiczne siedzenie", regulowane 
podłokietniki, oparcie i siedzisko, 
- fotel powinien posiadać amortyzator 
gazowy umożliwiający płynną regulację 
wysokości siedziska w zakresie 45-56,5 cm, 
- podstawa fotela pięcioramienna, 
nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z 
dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja 
bazy w całości nylonowa, bez szkieletu 
metalowego, wytrzymałość min 602 kg 
nacisku), 
- tapicerka siedziska i oparcia wykonana z 
tkanina w której min. 95% składu tkaniny 
stanowi wełna,  
- tapicerka posiadająca odporność na 
ścieranie minimum 60.000 cykli Martindale,  
- tapicerka posiadająca odporność na 
peeling - 5 ( certyfikat ISO 

- tapicerka trudnopalna i odporna na 
odbarwienia pod wpływem światła, 
- fotel powinien posiadać mechanizm 
Synchro SL - Tec lub równoważny, , 
gwarantujące skoordynowanie ruchów 
użytkowania z siedziskiem i gwarantujące 
podparcie pleców użytkownika w każdej 
pozycji, ruchoma część lędźwiowa, 
- możliwość blokowania wybranej pozycji 
wychylenia oparcia i siedziska za pomocą 
dźwigni umieszczonej pod siedziskiem, 
- dodatkowa funkcja Anti-Shock, 
- fotel powinien posiadać regulacja 
wysokości krzesła za pomocą podnośnika 
pneumatycznego oraz możliwość 
dodatkowego pochylenia, synchroniczne 
odchylanie oparcia i siedziska z regulacją 
sprężystości odchylania w zależności od 

 
 
 
 
 
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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ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu, 
- kółka fotela powinny być podwójne, 
łączone kółka do powierzchni miękkich O 65 
mm, wyposażone w mechanizm 
automatycznego hamowania bez 
obciążenia,  
- siedzisko wyposażone w mechanizm 
regulacji głębokości w zakresie 50mm 
(sanki), 
- siedzisko krzesła wykonane ze sklejki 
drewna liściastego, wyściełane integralną 
pianką PU, trudnopalna, o gęstości 81 
kg/m3 (wykonaną w technologii pianek 
wylewanych w formach gwarantującej 
wysoką odporność na zgniatanie oraz 
maksymalny komfort siedzenia), 
- szkielet siedziska wykonany z 8 
warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 
mm, 
- oparcie fotela powinno posiadać 
siedmiostopniową, zapadkową regulację 
wysokości,  
- szkielet oparcia wykonany z 9 warstwowej 
sklejki bukowej o grubości 13 mm, 
- oparcie fotela powinno być wyprofilowane 
do naturalnego kształtu kręgosłupa w części 
podtrzymującej odcinek lędźwiowo – 
krzyżowy,  
- plastikowe oparcie krzesła wykonane w 
technologii wtrysku o 

lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego 
mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z 
włóknem szklanym) wyściełane integralną 
pianką PU, trudnopalną, o gęstości 77 
kg/m3 (wykonaną w technologii 
wtryskowej, w formach), wyprofilowane do 
naturalnego kształtu kręgosłupa w części 
podtrzymującej odcinek lędźwiowo – 
krzyżowy, 
- fotel powinien być wyposażony w czarne 
podłokietniki wykonane z tworzywa 
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sztucznego. Możliwość regulacji ich 
położenia w trzech płaszczyznach: góra-dół: 
umożliwia prawidłowe ułożenie 
przedramienia pod kątem 90 stopni do 
tułowia; zakres regulacji: przód – tył: 
pozwala na wysunięcie nakładek 
podłokietników w celu dopasowania ich 
długości do długości przedramienia; kąt 
położenia nakładek: ustawienie nakładek w 
pozycji do wewnątrz lub na zewnątrz, 
wysokość 75mm z nakładką, 
- Wymiary fotela: 
wysokość całkowita – 990 – 1180mm 

szerokość siedziska – 500mm 

głębokość siedziska – 380-440mm 

wysokość podłokietników – 190-260mm 

szerokość całkowita – 700mm 

wysokość oparcia - 520mm 

 
Krzesło spełnia powinno posiadać normę 
określającą obrotowe krzesła biurowe PN 
EN 1535-1,2,3 lub równoważną. 
 
Wymagany przez Zamawiającego okres 5 
letniej gwarancji producenta potwierdzony 
Warunkami Gwarancji. 
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Kontener 
- kontener wykonany z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża kontenera oklejone ABS 
o gr. 2mm, 
- blat kontenera o grubości min. 28mm, nie 
dopuszcza się skręcania płyt w celu 
osiągnięcia wymaganej grubości,  
- pozostałe elementy o grubości min. 
18mm, 
- kontener posiada 3 szuflady zamykane na 
zamek centralny z dwoma kluczami w tym 

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

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

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

................................................................. 
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jeden łamany, 
- szuflady kontenera metalowe na 
prowadnicach teleskopowych 
samodomykających się, 
- kontener na kółkach z hamulcami i oponką 
gumową, 
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 
128mm w kolorze chromowanym lub 
satynowym, 
- kolor płyty czarny, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 
zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić 

wymianę poszczególnych elementów w 
przypadku uszkodzenia, 
- nie dopuszcza się korpusu klejonego, 
- wymiary (szer./gł./wys.): 
450x450x600mm. 

 

 

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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Szafka biurowa stojąca 

- szafa wykonana z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża szafy oklejone ABS o gr. 
2mm, 
- korpus szafy oraz drzwi wykonane z płyty o 
gr. 18mm, 
- wieniec dolny o grubości min. 28mm,  
- blat o grubości min. 36mm pokryty 
laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. 
- blat wyokrąglony od frontu, 
- plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm 
montowane w nafrezowene rowki za 
pomocą wkrętów, 
- szafa posadowiona na cokole, 
- szafa posiada możliwość regulacji 
wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm, 
- zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno 
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skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, 
samodomykające się, 
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 
128mm w kolorze chromowanym lub 
satynowym, 
- kolor płyty czarny, 
- w szafie zamontowana półka o grubości 
min. 22mm w sposób zapobiegający jej 
przypadkowemu wypadnięciu, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 
zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić 

wymianę poszczególnych elementów w 
przypadku uszkodzenia, 
- wymiary (szer/gł/wys): 900x400x750mm. 

 

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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Szafka wisząca 

- szafka wykonana z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, 
- szafka wykonana z płyty o gr. 18mm 
oprócz wieńca dolnego i 
górnego wykonanych z płyty o gr. min. 
28mm, 
- plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm 
montowane w nafrezowene rowki za 
pomocą wkrętów, 
- szafka powieszona na szynie, 
- szafka posiada 2 półki o grubości min. 
22mm zamontowane w sposób 
zapobiegający jej przypadkowemu 
wypadnięciu, 
- zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno 
skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, 
samodomykające się, 
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 
128mm w kolorze 

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

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

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

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

 

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

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 
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chromowanym lub satynowym, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 
zewnątrz (nie dotyczy ściany 

tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić wymianę 
poszczególnych elementów w przypadku 
uszkodzenia, 
- kolor płyty czarny, 
- wymiary(szer/gł/wys): 90x300x700mm. 

 

……………………………………………….……………… 

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

- szafka wykonana z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, 
- szafka wykonana z płyty o gr. 18mm 
oprócz wieńca dolnego i 
górnego wykonanych z płyty o gr. min. 
28mm, 
- plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm 
montowane w nafrezowene rowki za 
pomocą wkrętów, 
- szafka powieszona na szynie, 
- w szafce 3 przestrzenie segregatorowe, 
- szafka musi posiadać 2 półki o grubości 
min. 22mm, zamontowane w 

sposób zapobiegający ich przypadkowemu 
wypadnięciu, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 
zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić wymianę 
poszczególnych elementów w przypadku 
uszkodzenia, 
- kolor płyty czarny, 
- wymiary (szer/gł/wys): 700x300x1050mm.  
 

 
 
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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Przed realizacją wymagany bezwzględny 
pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu 
znajduje się filar, do którego należy 
dostosować szafki. 
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Szafka wisząca otwarta 

- szafka wykonana z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, 
- szafka wykonana z płyty o gr. 18mm 
oprócz wieńca dolnego i 
górnego wykonanych z płyty o gr. min. 
28mm, 
- plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm 
montowane w nafrezowene rowki za 
pomocą wkrętów, 
- szafka powieszona na szynie, 
- w szafce 3 przestrzenie segregatorowe, 
- szafka musi posiadać 2 półki o grubości 
min. 22mm, zamontowane w 

sposób zapobiegający ich przypadkowemu 
wypadnięciu, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 
zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić wymianę 
poszczególnych elementów w przypadku 
uszkodzenia, 
- kolor płyty czarny, 
- wymiary (szer/gł/wys): 800x300x1050mm.  
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu 
znajduje się filar, do którego należy 
dostosować szafki. 
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- szafka wykonana z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, 
- szafka wykonana z płyty o gr. 18mm 
oprócz wieńca dolnego i 
górnego wykonanych z płyty o gr. min. 
28mm, 
- plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm 
montowane w nafrezowene rowki za 
pomocą wkrętów, 
- szafka powieszona na szynie, 
- w szafce 4 przestrzenie segregatorowe, 
- szafka musi posiadać 3 półki o grubości 
min. 22mm, zamontowane w 

sposób zapobiegający ich przypadkowemu 
wypadnięciu, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 
zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić wymianę 
poszczególnych elementów w przypadku 
uszkodzenia, 
- kolor płyty czarny, 
- wymiary (szer/gł/wys): 800x300x1410mm.  
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu 
znajduje się filar, do którego należy 
dostosować szafki. 
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Szafka wisząca otwarta 

- szafka wykonana z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, 
- szafka wykonana z płyty o gr. 18mm 
oprócz wieńca dolnego i 
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górnego wykonanych z płyty o gr. min. 
28mm, 
- plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm 
montowane w nafrezowene rowki za 
pomocą wkrętów, 
- szafka powieszona na szynie, 
- w szafce 4 przestrzenie segregatorowe, 
- szafka musi posiadać 3 półki o grubości 
min. 22mm, zamontowane w 

sposób zapobiegający ich przypadkowemu 
wypadnięciu, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 
zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić wymianę 
poszczególnych elementów w przypadku 
uszkodzenia, 
- kolor płyty czarny, 
- wymiary (szer/gł/wys): 900x300x1410mm.  
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu 
znajduje się filar, do którego należy 
dostosować szafki. 
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................................................................. 
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Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Szafka wisząca otwarta 

- szafka wykonana z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, 
- szafka wykonana z płyty o gr. 18mm 
oprócz wieńca dolnego i 
górnego wykonanych z płyty o gr. min. 
28mm, 
- plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm 
montowane w nafrezowene rowki za 
pomocą wkrętów, 
- szafka powieszona na szynie, 
- w szafce 4 przestrzenie segregatorowe, 
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- szafka musi posiadać 3 półki o grubości 
min. 22mm, zamontowane w 

sposób zapobiegający ich przypadkowemu 
wypadnięciu, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 
zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić wymianę 
poszczególnych elementów w przypadku 
uszkodzenia, 
- kolor płyty czarny, 
- wymiary (szer/gł/wys): 
1000x300x1410mm.  
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu 
znajduje się filar, do którego należy 
dostosować szafki. 

 

(adres, nr telefonu, faksu, e-mail) 
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Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Stół z regulacją wysokości 
- stół musi posiadać zakres regulacji: 620 – 
1270 mm, wyposażony w 2 belki łączące z 
profilu 40x25mm, 
- stół musi posiadać 2 kolumny DL16 
podnoszące światowego lidera w produkcji 
elementów siłowych LINAK, w każdej z 
kolumn zintegrowany napęd z szeregiem 
zabezpieczeń, skrzynka kontrolna 
nadzorująca synchroniczną pracę kolumn, 
- stelaż stołu posiada funkcję miękkiego 
startu i zatrzymania oraz cichą i płynną 
pracę siłowników, 
- stół wyposażony w sterownik 
umożliwiający zapamiętanie trzech położeń 
wysokości blatu oraz w system 
antykolizyjny, przy podnoszeniu po 
napotkaniu przeszkody (np. otwarte okno) - 
blat 
samoczynnie się zatrzymuje i cofa o parę 
cm. Dopuszczalne obciążenie na 1 nogę to 
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min. 80 kg, prędkość podnoszenia 38mm/s. 
Pobór mocy w spoczynku 0,1W,  
- stelaż stołu malowany dwukrotnie farbą 
proszkową na kolor czarny RAL 9005., 
- stopa typu „T”, 
- możliwość indywidualnego 
programowania zakresu pracy, siły czujnika 
antykolizyjnego,  
- blat stołu o grubości 36mm pokryty 
laminatem HPL o gr. min. 0,8mm, 
- blat wyokrąglony od frontu, 
- wszystkie obrzeża stołu oklejone ABS o gr. 
2mm, 
- kolor blatu czarny, 
- wymiary: 1400x800x620-1270mm. 

 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Stół z regulacją wysokości 
- stół musi posiadać zakres regulacji: 620 – 
1270 mm, wyposażony w 2 belki łączące z 
profilu 40x25mm, 
- stół musi posiadać 2 kolumny DL16 
podnoszące światowego lidera w produkcji 
elementów siłowych LINAK, w każdej z 
kolumn zintegrowany napęd z szeregiem 
zabezpieczeń, skrzynka kontrolna 
nadzorująca synchroniczną pracę kolumn, 
- stelaż stołu posiada funkcję miękkiego 
startu i zatrzymania oraz cichą i płynną 
pracę siłowników, 
- stół wyposażony w sterownik 
umożliwiający zapamiętanie trzech położeń 
wysokości blatu oraz w system 
antykolizyjny, przy podnoszeniu po 
napotkaniu przeszkody (np. otwarte okno) - 
blat 
samoczynnie się zatrzymuje i cofa o parę 
cm. Dopuszczalne obciążenie na 1 nogę to 
min. 80 kg, prędkość podnoszenia 38mm/s. 
Pobór mocy w spoczynku 0,1W,  
- stelaż stołu malowany dwukrotnie farbą 
proszkową na kolor czarny RAL 9005., 
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- stopa typu „T”, 
- możliwość indywidualnego 
programowania zakresu pracy, siły czujnika 
antykolizyjnego,  
- blat stołu o grubości 36mm pokryty 
laminatem HPL o gr. min. 0,8mm, 
- blat wyokrąglony od frontu, 
- wszystkie obrzeża stołu oklejone ABS o gr. 
2mm, 
- kolor blatu czarny, 
- wymiary: 1800x800x620-1270mm. 

 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
wymagań ujętych w kolumnie obok 
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Zabudowa szaf biurowych z drzwiami 
przesuwnymi 
- zabudowa wykonana z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1 
potwierdzonej certyfikatem, 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, 
- wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm, 
- wieniec dolny i górny z płyty o gr. min. 
28mm, nie dopuszcza 

się skręcania płyt w celu uzyskania 
wymaganej grubości, 
 - pozostałe elementy o grubości min. 
18mm, 
- plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm 
montowane w nafrezowene rowki za 
pomocą wkrętów, 
- drzwi przesuwne zamontowane na 
systemie sevroll z podwójnym torem, 
- system posiada dolny i górny wózek 
łożyskowany kulkowo, 
- drzwi w ramie aluminiowej, 
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 
128mm w kolorze chromowanym lub 
satynowym, 
- kolor płyty czarny, 
- w szafie należy uwzględnić półki na 
segregatory, 
- łączenia elementów korpusu za pomocą 
złącz mimośrodowych niewidocznych na 

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

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

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

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

 

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

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze 
szczegółowym opisem minimalnych 
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zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), 
- zastosowanie złącz mimośrodowych 
powinno umożliwić wymianę 
poszczególnych elementów w przypadku 
uszkodzenia, 
- wymiary zabudowy (szer/gł/wys): 
2700x450x2700mm.  
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
pomiar pomieszczenia.  
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