Załącznik Nr 1
dot. ZT.I.231.129.21

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych

CZEŚĆ 1
Krzesła biurowe
Lp.
1

2

3

Opis przedmiotu zamówienia
Krzesło biurowe TAKTIK MESH R19T TS16 ERGON2L
z obszernym siedziskiem, profilowanym siatkowym oparciem TAKTIK Mesh;
ergonomiczny mechanizm ruchowy Ergon 2L;podłokietniki w wersji (R19T) z
regulowaną wysokością; tkanina SEMPRE02 grafitowa Kółka do powierzchni twardych
Fotel biurowy HORIZON kolor czarny, tapicerka skóra naturalna (boki i tył oparcia
sztuczna skóra).
Mechanizm bujania z możliwością blokady w kilku pozycjach i regulacją siły bujania.
Metalowe, chromowane podłokietniki, w górnej części pokryte naturalną skórą. Płynna
regulacja wysokości siłownikiem gazowym.
Twarde ISO
kółka
miękkie
podłogi
Krzesło
luxnastelaż
chrom
tapicerowane
Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i
oparciem. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3
mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm
Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni
tapicerka kolor szary melanż - 8 sztuk, kolor bordo- 12 szt.

Ilość

100

1

20

Kolor tkaniny szary melanż 8 sztuk
Kolor tkaniny bordo 12 sztuk
CZEŚĆ 2
Meble biurowe
Materiał : płyta meblowa 18 mm i 25 mm -blaty biurek; kolor Dąb Jasny Pfleiderer R4272
Krawędzie wykończone PCV o grubości 2 mm
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

1

Biurko z szufladą na klawiaturę (h760x1600x800) grubość blatu 25mm

2

Biurko z szufladą na klawiaturę (h760x1400x700) grubość blatu 25mm

3

Biurko (h760x1400x700) grubość blatu 25mm

4
5

Narożnik – dostawka do biurka na nodze
Blat ¼ koła 700 x700 x 25 mm
Noga chromowana wysokość regulowana …………h760
Kontener pod biurko
h 600 x 435 x 550 mm
trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym
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Ilość
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3
2
3
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Kontener pod biurko
h 600 x 435 x 550 mm
trzy szuflady
Szafa na dokumenty,
h 1880x 800 x 385 mm
wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji,
drzwi uchylne z uchwytami, zamykane na klucz
Biurko i komoda – zestaw
Biurko h760 x 1200x 500 mm
Komoda h740 x 1200 x 300 mm trzy sekcje, w części środkowej trzy szuflady, po
bokach otwarta z jedną półką po lewej i prawej stronie
Komoda biurowa
h 800 x 1200 x 385 mm
trzy części z półką zamykane drzwiami
Szafa ubraniowa na cokole
h1935 x S645 X G555 mm
laminat; dwie sekcje; dwie szafki w każdej drążek na ubrania i półka,
drzwi uchylne otwierane na prawo z zamkiem cylindrycznym
Stół do jadalni typu JAMIE
wys. 735mm, szer. 800 mm, dł. 1800 mm,
kolor blatu dąb gr 22 mm, stabilna konstrukcja z profili stalowych skręcanych,
malowane proszkowo kolor stelażu szary, materiał blatu laminat, nogi stałe
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CZEŚĆ 3
Meble do sali konferencyjnej
Materiał : płyta meblowa 18 mm i 25 mm -blaty biurek; kolor Dąb Sonoma

lp
1

2

3

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Stół konferencyjny h 76 x 260 x 120 [cm]
Blat wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o klasie higieniczności E1,
o grubości 25 mm. Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2 mm. Stelaż
metalowy w całości lakierowany proszkowo kolor grafit . Noga wykonana z profilu
zamkniętego o przekroju kwadratowym 50x50 mm i grubości 2 mm. Stelaż otwarty.
Noga zakończona regulatorem o zakresie regulacji 0-20 mm.
Stół h 76 x 80 x 50 cm
blat płyta grubości 25 mm. Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2 mm. y.
Stelaż metalowy w całości lakierowany proszkowo kolor grafit. Noga wykonana z
profilu zamkniętego o przekroju kwadratowym 50x50 mm (jak w stole
konferencyjnym)
Wieszak ścienny na ubrania z półką i lustrem
h150 x 80 x 21cm z płyty laminowanej o grubości 18mm obrzeża okleina PCV.
Lewa strona :lustro naklejone na płytę na całej długości; prawa strona góra4 potrójne wieszaki, na dole 1 podwójny. Półka na górze na całej szerokości.
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