
 

                 Załącznik 4.11 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 11 pn. MEBLE WRAZ Z MONTAŻEM: PROJEKT „STABILNE ZATRUDNIENIE” 

 

L.p. Nazwa Opis wymagań j.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 BIURKO 
Biurko: 

- uchwyty biurka metalowe o szerokości 128 mm; 

- szafki w biurku wyposażone w zawiasy z 

zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie); 

- szuflady wyposażone w prowadnice standardowe 

metabox; 

- biurko wyposażone w półkę na klawiaturę; 

- wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamki 

Biurka składa się z: 

Szafki po lewej stronie biurka o wymiarach: 

- wysokość: 76 cm; 

- szerokość: 40 cm; 

- głębokość: 65 cm. 

Szafki z trzema szufladami po prawej stronie biurka o 

wymiarach: 

- wysokość: 76 cm; 

- szerokość: 40 cm; 

- głębokość: 65 cm. 

Półk i na klawiaturę. 

Blat i lewy bok wykończony płytą meblową 

drewnopodobną o grubości 36 mm. 
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Wykonanie biurka: 

- fronty wykonane z płyty meblowej o grubości 18 

mm, kolor drewnopodobny; 

- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 

mm, kolor drewnopodobny; 

- blat i boki biurka wykończone płytą meblową o 

grubości 36 mm, kolor drewnopodobny; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

 

2 KRZESŁO 

BIUROWE 

Podłokietniki fotela obrotowego z regulacją w trzech 

płaszczyznach. Podłokietniki ergonomiczny z 

poliuretanową nakładką. 

- góra-dół w zakresie 70 mm; 

- przód - tył w zakresie 60 mm; 

- kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni. 

Miękka nakładka, dla komfortowego wsparcia łokcia. 

Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego. 

Krzesło wyposażone w kółka miękkie, które nie rysują 

powierzchni typu parkiet, panele, gres. 

Wymiary siedziska: 

- szerokość: 48 cm; 

- głębokość: 46 cm; 

Wysokość oparcia: 63 cm. 

Tolerancja wymiarów +/- 2 cm. 

Tkanina kosma o jednolitej barwie z gęstym 

delikatnym splotem, wykonana z 100% poliestru o 

gramaturze 322 g/m2. 

Oparcie fotela ergonomicznie profilowane. 

Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 
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3 SZAFA 

OGNIOODPORNA 

Szafa o wzmocnionej ognioodporności, 

zaprojektowana do zabezpieczenia dokumentów i 

wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru lub 

włamania.  

Wersja z zamkiem kluczowym. 

Ochrona antywłamaniowa. 

Wyposażona w certyfikowany zamek kluczowy 

Grubość drzwi - minimum 60 mm 

Wypełnienie ognioodporne jako izolacja cieplna 

pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną częścią korpusu. 

Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę 

pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem lub 

promieniującym ciepłem 

Kąt otwarcia minimum 180 stopni dzięki zastosowaniu 

zewnętrznych zawiasów. 

Kolor: jasnoszary. 

Szafa posiadająca test fabryczny na ognioodporność. 

Dane techniczne: 

Zamek: Kluczowy 

Klasa odporności: S2 

Przeznaczenie: Dokumenty, pieniądze, wartościowe 

przedmioty, segregatory. 

Wymiary zewnętrzne:  

- wysokość 122 cm; 

- szerokość 93 cm; 

- głębokość 52 cm. 

Wymiary wewnętrzne: 

- wysokość 105 cm; 

- szerokość 82 cm; 

- głębokość 40,5 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm 

Pojemność: minimum 349 l 
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Półki: 2 

Ognioodporność: minimum 30 minut 

Razem brutto  

 

 

 

…………………………………… 

  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

         (lub osób uprawnionych) 

    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 


