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Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ 3 

 

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA  GABINETU PROREKTORA DS. FINANSÓW 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 I budynku 

Gmach Główny, pokój C-133 

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 
SZTUK 
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JEDNOSTKOWA 
NETTO (PLN) 

 
STAWKA 

PODATKU VAT 
(%) 

 
CENA 

JEDNOSTKOWA 
BRUTTO (PLN) 

(= 5x6) 

 
WARTOŚĆ NETTO  

(PLN) 
 

(= 4x5) 

 
WARTOŚĆ BRUTTO  

(PLN) 
 

(= 4x7) 
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Sofa 
- konstrukcja szkieletu sofy powinna 
posiadać solidne i niezawodne mechanizmy,  
- wypełnienie siedziska powinny stanowić 
sprężyny faliste oraz pianka 
- wypełnienie oparcia  powinny stanowić 
pas tapicerski i pianka 
- pianki wyścielającej znajdującej się 
wewnątrz siedziska i oparcia o wysokiej 
jakości wykonania wykonane w technologii, 
gwarantującej jej trwałość i sprężystość, 
- gęstość pianki to ok. 69 kg/m

3
, 

- sofa tapicerowana tkaniną trudnozapalną 

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

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

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

................................................................. 
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o wysokiej odporności na ścieralność min. 
70 000 cykli Martindalea, 
- tapicerka wykonana z tkaniny odpornej na 
zaplamienia i łatwej do czyszczenia, 
- obicia z tkanin w szerokiej palecie barw 
należy przedstawić Zamawiającemu, 
- stopki drewniane -wybarwienie według 
wzornika, 
- wymiary sofy: 
Szerokość: około  187 cm  
Wysokość: około 88 cm  
Głębokość: około 85 cm  
 
Zamawiający poniżej przedstawia 
poglądowe zdjęcie sofy opisanej powyżej: 
 

 
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
kontakt z Użytkownikiem celem 
dopasowania sofy do wnętrza gabinetu. 

 

 

 

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 
- konstrukcja szkieletu fotela powinna 
posiadać solidne i niezawodne mechanizmy,  
- wypełnienie siedziska powinny stanowić 
sprężyny faliste oraz pianka 
- wypełnienie oparcia  powinny stanowić 
pas tapicerski i pianka 
- pianki wyścielającej znajdującej się 

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

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

................................................................. 
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wewnątrz siedziska i oparcia o wysokiej 
jakości wykonania wykonane w technologii, 
gwarantującej jej trwałość i sprężystość, 
- gęstość pianki to ok. 69 kg/m

3
, 

- fotele tapicerowane tkaniną trudnozapalną 
o wysokiej odporności na ścieralność min. 
70 000 cykli Martindalea, 
- tapicerka wykonana z tkaniny odpornej na 
zaplamienia i łatwej do czyszczenia, 
- obicia z tkanin w szerokiej palecie barw 
należy przedstawić Zamawiającemu, 
- stopki drewniane -wybarwienie według 
wzornika, 
- wymiary sofy: 
Szerokość: około 80 cm  
Wysokość: około 85 cm  
Głębokość: około 88 cm  
 
Zamawiający poniżej przedstawia 
poglądowe zdjęcie fotela opisanego 
powyżej: 

 
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
kontakt z Użytkownikiem celem 
dopasowania fotela do wnętrza gabinetu. 

 

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

 

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

…………………………………………………………….… 

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….……………… 

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

 

 
 
 
 

3 

 
 
Stolik okolicznościowy  
- szklany z elementami w kolorze szarym, 
- stolik wykonany ze szkła oraz stali 
malowanej proszkowo, 

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

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

................................................................. 
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 - nogi wygięte w łuk, 
- nogi zakończone stopki zapobiegającymi 
rysowaniu się podłoża, 
- blat szklany, szkło hartowane w kształcie 
elipsy lub prostokątne z zaokrąglonymi 
rogami o grubości min 12mm, 
- wymiary stolika 110x60x45cm 
 
Przed realizacją wymagany bezwzględny 
kontakt z Użytkownikiem celem 
dopasowania stolika do wnętrza gabinetu. 

 

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

 

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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brutto 

 

 


