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1. 2. 3. 4. 

Lp. 
Nazwa 

Wymiar (cm) 
Zdjęcie/rysunek Szczegółowe dane techniczne 

  

2x Biurko "L" .1 - lewe / 2. - prawe 
cześć A 160x80x80h 
część B 160x40x65h 
(pomieszczenie nr 1) 

 

 

  

Szafka 40x40x80h 
(wysokość dopasowana do wysokości parapetu) 

(pom. nr 1) 
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Szafa na segregatory z drzwiami suwanymi 
160x45x283h 
(pom. nr 1) 

 

 

  

Szafa na segregatory, odzież z częścią 
gospodarczą (wysuwana półka na czajnik 

elektryczny w lewej części) 
(wieszak wysuwany w prawej części) 150x45x283h 

(pom. nr 1) 
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Biurko 170(45)x150(75)x80h, wyposażone w 
wysuwana półkę pod klawiaturę, z podstawką pod 

monitor 70x50, 
z szafką z drzwiami suwanymi 95x45 z półką, 

szafką z szufladami 40cm., z dodatkowym blatem 
dla interesanta 130x35 oraz dostawianą szafką pod 

drukarkę 45x45x65h 
(pom. 2) 

 

 

  

A - 2x szafka narożna 65x65x75h (pom. 2, pom. 4) 
B - panel ścienny 160x85 (pom. 2) 
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A - Szafa ubraniowa z nadstawką 60x60x283h; 
B - 2x szafa na segregatory z nadstawkami 

80x40x283h. 
(pom 2) 

  

maskownica w miejscu połączenia mebli w 
narożniku 

  

A - Biurko 170(45)x150(75)x77h, wyposażone w 
wysuwana półke pod klawiaturę, z podstawką pod 

monitor 170x50, 
z szafką z drzwiami suwanymi 95x45 z półką, 

szafką z szufladami 40cm.,  dostawianą szafką pod 
drukarkę 45x45x65h oraz podnóżkiem.  

Nad biurkiem (B) - półka wisząca 115x25x45h 
(pom. 3) 

  

 



Specyfikacja i opis techniczny mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie 

 

5 

 

  

A - Biurko 140x75x77h, wyposażone w wysuwana 
półke pod klawiaturę, z podstawką pod monitor 

50x50, 
szafką z szufladami 40cm., oraz podnóżkiem.  

Na ścianie (B) płyta odbojowa 100x30 
(pom. 3) 

  

 

  

Szafka 52x43x60h 
z półką 
(pom. 3) 
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A - Szafa ubraniowa z nadstawką 60x60x283h; 
B - szafa na segregatory z drzwiami suwanymi 

160x45x283h. 
(pom 3) 

 

 

  

A - Biurko 170(45)x150(75)x80h z podnóżkiem, 
wyposażone w wysuwana półke pod klawiaturę, z 

podstawką pod monitor 70x50, 
z szafką z drzwiami suwanymi 95x45 z półką, 

szafką z szufladami 40cm., oraz dostawianą szafką 
pod drukarkę 45x45x65h 

(pom. 4) 
za plecami użytkownika biurka (B) płyta odbojowa 

100x30 
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A - Szafa ubraniowa z nadstawką 40x60x283h; 
B - 2xszafa na segregatory z nadstawkami 

80x40x283h. 
(pom 4) 

 

 

  

Biurko 180(45)x160(80)x80h. z wnęką na drukarkę 
45x32h oraz szafką z szufladami 40cm. 

(pom. 5) 
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2x regał na segregatory 80x40x190h 

(pom. 5) 

 

 

  

2x Komoda 160x40x90. 
(szuflady 80cm.) 
(pom. 5, pom. 6) 
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Biurko 170(45)x150(70)x80h z nadstawką 
170x40x20h, z otwartą półką na czajnik 25cm, 

szafką na drukarkę 45cm., oraz szafka z szufladami 
38m. 

(pom. 6) 

 

 

  

A -Szafa narożnikowa na segregatory 
100x40x283h. (front szafy 60cm.+ 40cm. 

maskownica) 
B - Szafa na segregatory 70x40x283; 

odbojnica 50x30 
(pom. 6) 
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Szafa ubraniowa 60x40x190 

(pom. 6) 
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1x Biurko 'proste' 240x70x77h z nadstawką 
160x30x30h z wycięciem na monitor 

1x biurko 'skośne' 182(185)x100(70)x77h z 
nadstawką 132x30x30h. 

W tyłach biurek wstawki ze szkła 'lacomat'. 
1x regał dwustronny 70x30x130h. 

2x kontener mobilny z szufladami 40x45x65h 
Biurka wyposażone w wysuwane półki na 

klawiaturę i mysz (80cm.) 
(pom. 'punkt informacyjny') 
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montaż powierzonych mebli: 

1x szafy ubraniowej, 1x szafki wiszącej 
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Stół konferencyjny na ramie drewnianej, dębowej, 
bejcowanej i lakierowanej zapewniającej stabilność 

oraz podparcie dla blatu - nogi 8x8x74h  
Blat laminowany 36mm. + obrzeża pcv 2,0mm. 

Wymiary blatów: 
(260x80 - stół prezydialny - wyposażony z tyłu w 

blendę maskującą - do uzgodnienia z 
zamawiającym), 4x(200x60), 1x(50x60), 

2x(280x60), 1x(225x60), 1x(260x60), 1x(255x60), 
1x(200x60), 1x(80x60) 

(sala posiedzeń) 
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Mównica 
100x60x120h 

-blat gruby na wysokości 105cm. 
- dolna półka 40cm. od podłogi, 30cm. głębokości 

(sala posiedzeń) 

 

na froncie mównicy naklejony kolorowy herb i 
nazwa gminy 

  

Zestaw kuchenny: 
A - szafki dolne (od prawej): 80cm. z półką, 60cm. 
szuflady z wkładem na sztućce, 60cm. zmywarka, 

80cm. zabudowa zlewu, 60cm. częściowo 
zaślepiona mocowaniem blatu, maskownica rur, 
blat/stół podparty na nodze metalowej h=71cm. 

Wysokość szafek dolnych 86cm., głębokość szafek 
50cm., głębokość blatu 60cm. 

B- szafki górne  z półkami regulowanymi, otwierane 
do góry na mechaniźmie typu AVENTOS (od 

prawej): 80cm., 120cm., 80cm., 71cm. 
Wysokość szafek 72cm., głębokość 30cm. 

C - sprzęt AGD: płyta elektryczna ceramiczna w 
min. klasie energ. A, zlew 80cm. 1 komorowy z 

ociekaczem, zmywarka o min. klasie A+, lodówka z 
systemem no-frost A+ z dolnym zamrażalnikiem o 

wys. całkowitej min. 180cm. (kuchnia) 
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A - Biurko 165x65x77h wyposażone w wysuwana 
półke pod klawiaturę i mysz (80cm.), 

B - Kontener mobilny z szufladami 40x45x65h, 
C - stół konferencyjny 120x80x77h na stelażu 

metalowym spawanym lub skręcanym malowanym 
proszkowo, 

D - odbojnice ścienne 280cm. oraz 180cm. 
(biuro rady - piętro) 
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A - Wieszak 90x25x195h. z półką i wieszakami 
kapeluszowymi (8szt.), 

B - regał na segregatory 80x40x190h, 
C - komoda na segregatory 100x40x115 

(biuro rady - piętro) 
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A - Biurko 170(45)x165(75)x77h, 
B - dostawka do biurka/stolik 80x70 podparty na 

nodze metalowej, 
C - Kontener mobilny z szufladami 35x45x65h, 

D - Panel ścienny 260x120, 
E - odbojnica ścienna 100x30, 

F - Wieszak ścienny 45x25x200h z wieszakami 
kapeluszowymi, 

G - regał na segregatory z nadstawką. 
 

(pom. 7 - parter) 
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A - blat montowany do ściany,85x40 podparty 
nogami metalowymi fi=6cm., h=110cm., 

zaokrąglone narożniki 
 

B - blat montowany do ściany 100x40, podparty 
nogami metalowymi fi=6cm., h=110cm., 

zaokrąglone narożniki 
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krzesło konferencyjne 

80szt. 

 

 

 szkielet siedziska oraz oparcia 
wykonany z minimum 5-warstwowej 
sklejki 

 siedzisko o minimalnej gęstości pianki 
25kg/m3 

 tapicerka materiałowa zgodna z 
normami EN 14465:2003 ocena A 
oraz atestem trudnozapalności 
 EN 1021-1 konstrukcja krzesła 
metalowa, grubość ścianki profili 
konstrukcyjnych minimum 1,5 mm., 
malowanie proszkowe lub 
chromowane możliwość sztaplowania 
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krzesło biurowe, obrotowe, z podłokietnikai i 
ergonomicznym oparciem 

11szt. 

 

 Mechanizmy: maksymalny kąt 
wychylenia oparcia wynosi 17˚ 

 możliwość blokady oparcia w 
wybranej pozycji 

 regulacja wysokości oparcia 

 regulacja głębokości siedziska 

 płynna regulacja wysokości krzesła za 
pomocą podnośnika pneumatycznego 

 Tapicerka materiałowa, odporność na 
ścieranie: min. 300 000 cykli 
Martindale 

 Trudnozapalność: EN 1021-1 
konstrukcja krzyżaka z kółkami 
jezdnymi metalowa 

DANE 
TECH. 

dot. wszystkich mebli SIWZ  

 wykonane z płyty wiórowej 
melaminowanej w klasie 
higieniczności E1 o gęstości co 
najmniej 650 kg/m3, 

 blaty wykonane z płyty 30mm. 

 konstrukcja biurka oraz dostawki wrac 
z tyłem wykonana z płyty laminowanej 
18 mm. 

 złącza mimośrodowe 

 wszystkie krawędzie elementów 
płytowych mebla zabezpieczone 
doklejką z tworzywa sztucznego PCV 
ABS o grubości 2mm (blaty) oraz 0,8-
1,0 (pozostałe elementy) 

 szuflady przy biurkach z centralnym 
zamkiem 

 układ jezdny łożyskowany z minimum 
5-letnia gwarancją 
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1. Wymiary wymagają konfrontacji z wymiarami pomieszczeń (m.in. dopasowanie szaf do pełnej wysokości pomieszczeń), ich infrastrukturą 

(komputerową, c.o., elektryczną) tak, aby zapewnić wystarczająca komunikację osób, elektroniki (komputery, monitory, drukarki) oraz aby meble 

przylegały do ścian z uwzględnienie okien i in. ww. 

2.  3 kolory (popiel, wiśnia i brąz ) w tonacjach do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. 

3. Wymiary podane w centymetrach. 

4. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w opisie należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje opis techniczny mebla. 

5. Zaoferowane ceny powinny zawierać transport, montaż i ustawienie mebli we wskazanych pomieszczeniach. 

 

 profile układu jezdnego orach profilr 
pionowe drzwi aluminiowe, 
anodowane 

 okrągłe wycięcia na kable z 
plastikowymi wstawkami - wg. ustaleń 
podczas montażu 

 3 kolory w tonacjach do uzgodnienia z 
Zamawiającym. 

 uchwyt metalowy - do uzgodnienia z 
Zamawiającym 


