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Załącznik nr 7 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

PAKIET I  
I.Pakiet I  obejmuje następujące meble biurowe:  

 
1. Fotel biurowy – do pomieszczeń 0.02; 0.03; 0.21 
5 sztuk  
Fotel z wielozakresowym ustawieniem pozycji ciała, odpowiedni do pracy. 
Obrotowy z regulacją wysokości 
Zakres regulacji wysokości siedziska w zakresie co najmniej: 55 cm - 80 cm 
 
2. Biurko – do pomieszczenia 0.21 
1sztuka  
Wymiary minimalne: 200 x 80 x 73 cm (szer. x głęb. x wys.) 
Biurko duże, blat z płyty  
Stelaż stalowy w kolorze aluminium  
 
3. Kontener podbiurkowy do biurka z poz. 2 – do pomieszczenia 0.21 
1sztuka  
Wymiary minimalne: 40 x 50 x 60 cm (szer. x głęb. x wys.) 
Kontener podbiurkowy z 3szufladami i zamkiem centralnym. 
 
4. Szafa wysoka ze szklanymi frontami – do pomieszczenia 0.21 
1sztuka  
Wymiary minimalne: 105 x 40 x 165cm (szer. x głęb. x wys.) 
Szafa wysoka, ramki aluminiowe, szklane fronty. 
 
5. Szafa wysoka zabudowana – do pomieszczenia 0.21 
1sztuka  
Wymiary minimalne: 105 x 40 x 165cm (szer. x głęb. x wys.) 
Szafa wysoka, pełne drzwi 
 
6. Szafa niska przeszklona – do pomieszczenia 0.21 
1sztuka  
Wymiary minimalne: 95 x 40 x100 cm (szer. x głęb. x wys.) 
Szafa niska przeszklona, ramki aluminiowe 
 
7. Szafa niska przeszklona – do pomieszczenia 0.21 
1sztuka  
Wymiary minimalne: 200 x 40 x 60 cm (szer. x głęb. x wys.) 
Szafa niska przeszklona, ramki aluminiowe 
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8. Szafa wąska przeszklona – 0.21 do pomieszczenia  
1sztuka  
Wymiary minimalne: 70 x 40 x 165cm (szer. x głęb. x wys.) 
Szafa wąska, przeszklona, ramki aluminiowe 
 
9. Stół konferencyjny duży – do pomieszczenia 0.21 
1sztuka  
Wymiary minimalne: 240 x 120 x 73 cm (szer. x głęb. x wys.) 
Stelaż stalowy w kolorze aluminium  
 
10. Krzesła konferencyjne – do pomieszczenia 0.21 
10sztuk  
Krzesło na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym oparciem  
Siedzisko z podłokietnikami z tworzywa sztucznego 
Nieplamiąca tapicerka 
 
11. Biurko proste prostokątne – do pomieszczeń 0.02; 0.03 
4sztuki  
Wymiary minimalne: 120 x 80 x 73cm (szer. x głęb. x wys.) 
Biurka proste z ręczną regulacją wysokości z pełnej płyty gr.18mm 
 
12. Kontener podbiurkowy do biurek z poz. 11 – do pomieszczeń 0.02; 0.03 
4sztuki  
Wymiary minimalne: 40 x 50 x 60 cm (szer. x głęb. x wys.) 
Kontener 3-szufladowy, mobilny 
Obudowa -wiórowe płyty laminowane 
 
13. Szafa wysoka – do pomieszczeń 0.02; 0.03 
2sztuki  
Wymiary minimalne: 80 x 40 x 185cm (szer. x głęb. x wys.) 
Obudowa z wiórowych płyt laminowanych 
 
14. Szaforegał wysoki – do pomieszczeń 0.02; 0.03 
2sztuki  
Wymiary minimalne: 80 x 40 x 185 cm (szer. x głęb. x wys.)  
Obudowa z wiórowych płyt laminowanych 
 
15. Szafa wysoka ubraniowo-aktowa 
8sztuk  
Wymiary minimalne: 80 x 40 x 185 cm (szer. x głęb. x wys.) 
Obudowa z wiórowych płyt laminowanych 
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II.Wymagania dotyczące mebli: 
1. Meble wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, 

pozwalającym na dowolne konfigurowanie. 
2. W szafach biurowych tyły mocowane w nafrezowanych bokach i wieńcach. 
3. Drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem. 
4. Korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne (nie 

dopuszcza się łączenia na konfirmaty). 
5. Przeszklenia w meblach biurowych ze szkła matowego. 
6. Kolor do ustalenia po wyborze oferty. 

III.Wymagania pozostałe:  
Zamawiający wymaga atestów dotyczących mebli: 

1. atest higieniczny na płyty wiórowe potwierdzający klasę higieniczności E1, 
2.  atest higieniczny na wyrób gotowy potwierdzający, że przedmiot oferty może być 

stosowany w placówkach użyteczności publicznej, 
3. fotele powinny posiadać protokół oceny ergonomicznej potwierdzający spełnienie 

wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny prac na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, 

4. świadectwo badań zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa 
wytrzymałości i trwałości zgodnie z normą: 

1) PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania, 
2) PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania, 
3) PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do 

przechowywania, 
4) PN-EN 14072: 2006 Szkło w meblach – Metody badań, 
5) PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka, 
6) PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka 

  lub normami równoważnymi wystawionymi przez  niezależną jednostkę   
badawczą. 

IV.Gwarancja 24 miesiące 

V.Dostawa i montaż w budynku RCBO, Skierniewice , ul. Rybickiego 15/17. 
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Opis Przedmiotu Zamówienia 
PAKIET 2  - 

I.Pakiet II obejmuje następujące meble socjalne: 
 
1. Ławka-siedzisko do szatni – do pomieszczeń 0.06; 0.09 
2sztuki  
Ławka z 4 szerokimi siedziskami tapicerowanymi ekoskórą  
Siedziska połączone metalową belką  
 
2. Szafa ubraniowa do szatni metalowa na cokole – do pomieszczeń 0.06; 0.09 
4sztuki  
Szafa ubraniowa składająca się z 4 metalowych modułów szerokości min. 30 cm 
Wysokość min. 180 cm 
Wysokość cokołu – min. 10cm 
Gładkie półki, łatwe w czyszczeniu  
Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne  
 
3. Krzesło tapicerowane – do pomieszczenia 0.04 
12 sztuk  
Krzesło na czteroramiennej stalowej podstawie z wyprofilowanym oparciem i miękkim 
siedziskiem. 
Tapicerowane oparcie i siedzisko, łatwo zmywalne 
 
4. Stół 10 osobowy składany – do pomieszczenia 0.04 
1sztuka  
Wymiary minimalne: 180 x 80 x 73cm (szer. x głęb. x wys.) 
Solidna konstrukcja stalowa, zabezpieczona lakierem proszkowym 
Blat bukowy grubości co najmniej 18 mm 
 
5. Zestaw szafek do pomieszczenia socjalnego – 0.04 
Szafka dolna z jednym frontem uchylnym i jedną szufladą osadzoną na metalowych 
prowadnicach. Wymiary minimalne: 40 x 60 x 80 cm (szer. x głęb. x wys.),  
Szafka dolna z jednym frontem uchylnym i jedną szufladą osadzoną na metalowych 
prowadnicach. Wymiary minimalne: 60 x 60 x 80 cm (szer. x głęb. x wys.),  
Szafka dolna z jednym frontem uchylnym i jedną szufladą osadzoną na metalowych 
prowadnicach. Wymiary minimalne: 80 x 60 x 80 cm (szer. x głęb. x wys.),  
Szafka zlewozmywakowa z dwoma frontami uchylnymi. Wymiary minimalne: 80 x 45 x 80 cm 
(szer. x głęb. x wys.) 
Szafka wisząca - dwupółkowa z jednym uniwersalnym frontem uchylnym. Wymiary 
minimalne: 40 x 29 x 70 cm (szer. x głęb. x wys.) 
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Szafka wisząca - dwupółkowa z jednym uniwersalnym frontem uchylnym. Wymiary 
minimalne: 60 x 29 x 70 cm (szer. x głęb. x wys.) 
Szafka wisząca z suszarką i dwoma frontami uchylnymi. Wymiary minimalne: 60 x 29 x 70 cm 
(szer. x głęb. x wys.) 
Szafka wisząca z dwoma przeszklonymi frontami. Wymiary minimalne: 80 x 29 x 70 cm (szer. x 
głęb. x wys.) 
Blat o wymiarach minimalnych: 435x60x1,8 cm  
 
6. Zlewozmywak dwukomorowy – do pomieszczenia 0.04 
1sztuka  
Zlewozmywak dwukomorowy granitowy 
Odporny na powstawanie plam, uderzenia, wysokie temperatury i zarysowania 
Wielkość komory minimum: 33,5 cm x 41 cm x 20 cm  
 

II.Wymagania dotyczące mebli: 
1. Meble wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, 

pozwalającym na dowolne konfigurowanie. 
2. Drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem. 
3. Korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne (nie 

dopuszcza się łączenia na konfirmaty). 
4. Kolor do ustalenia po wyborze oferty. 

 

III.Wymagania pozostałe:  
Zamawiający wymaga atestów dotyczących mebli: 

1. atest higieniczny na blaty kuchenne i na płyty wiórowe potwierdzający klasę 
higieniczności E1, 

2. atest higieniczny na wyrób gotowy potwierdzający, że przedmiot oferty może być 
stosowany w placówkach użyteczności publicznej. 

IV.Gwarancja 24 miesiące 

V.Dostawa i montaż w budynku RCBO, Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17. 
 
 


