
 

 

  

Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i montaż szaf biurowych. 
CPV: 39130000-2 (meble biurowe) 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 

L.p. Opis Rysunek / zdjęcie poglądowe 
Ilość 
szt. 

1. 

Szafa żaluzjowa 
 
Szafa o wymiarach S80 x G42 x W220 cm, z drzwiami żaluzjowymi 
z tworzywa, przesuwanymi na bok (do ustalenia z Zamawiającym 
kierunek otwierania drzwi), całkowicie chowającymi się pomiędzy 
wewnętrzną a zewnętrzną ścianą tylną szaf (mechanizm 
ślimakowy). W drzwiach zamontowane uchwyty oraz zamki 
odpowiednie do żaluzji, do zamków załączone min. 2 kluczyki. 
Drzwi szafy składające się z 2 równych części (drzwi podzielone w 
połowie wysokości otwierane na od lewej do prawej strony). Szafa 
mieszcząca 6 rzędów segregatorów równomiernie rozmieszczonych. 
Wieniec - płyta laminowana – 25 mm, 
Korpus – płyta laminowana – 18 mm, 
Plecy oraz półki - płyta laminowana o grubości min. 18 mm, 
Krawędzie oklejane obrzeżem Pcv w kolorze dopasowanym do 
płyty. Półki mocowane za pomocą złącz zabezpieczających przed 
przypadkowym wysunięciem. Wieniec dolny wyposażony w 4 
stopki/nóżki zapewniające poziomowanie szafy od wewnątrz w 
zakresie do maks. 15 mm. Korpus szafy i półki w kolorze calvados 
lub grusza lub zbliżonym do calvados lub grusza (decyzję o kolorze 
podejmie Zamawiający), drzwi w kolorze aluminium lub zbliżonym 
do aluminium. Obrzeże PCV w kolorze aluminium lub zbliżonym 
do aluminium. 
Szafa wykonana z materiałów bez trudnopalności.  
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INFORMACJE DODATKOWE 

 Wszystkie dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i 
spełniać warunki bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi Normami oraz posiadać wymagane 
atesty i aprobaty techniczne. 

 Wszystkie załączone zdjęcia i rysunki w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym 
zakresie. 

 Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe, kolor mebli mają charakter 
przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie wyłącznie oczekiwanego standardu. 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zmontować (jeśli meble tego wymagają) oraz 
ustawić meble w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (pokoje znajdują się na parterze  
i I piętrze, budynek nie ma windy).  

 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble i ich 
elementy. 
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