
DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: MEBLE BIUROWE

A- 1400 mm

B- 740 mm

C- 800 mm

D- 400 mm

E- 100 mm

kolor: dąb naturalny

ilość: 110

A- 430 mm

B- 560 mm

C- 600 mm

kolor: dąb naturalny

ilość: 110

A- 800 mm

B- 1900 mm

C- 400 mm

kolor: RAL 7047

ilość: 145

A- 800 mm

B- 720 mm

C- 400 mm

kolor: RAL 7047

ilość: 10

A- 800 mm

B- 800 mm

C- 400 mm

kolor: RAL 7047

ilość: 5

ZAŁACZNIK NR 9a

Biurko płytowe z panelem frontowym, blat i boki z płyty 25 mm, panel frontowy z płyty 18 

mm. Wszystkie krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty.  Rozmieszczenie mebli: Łódź 

ul. Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Szafka aktowa zamykana zamkiem patentowym (kpl. min. 2 kluczy) zamontowanym w 

jednym skrzydle, w drugim skrzydle zasuwka górna i dolna. Półka dzieląca na 2 równe 

poziomy . Płyta górna i dolna 25 mm, drzwi, półka, ściany 18 mm, krawędzie korpusu, 

wnętrza i drzwi wykończone PVC w kolorze płyty, tył szafy płyta HDF. Uchwyty- czarne gałki 

"kulki". Nóżki (4 szt.) kolor srebrny z regulacją wysokości w zakresie 10 mm.                                                          

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- 

parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Kontener (3 szuflady + szuflada piórnikowa). Płyta górna 25 mm, pozostałe 18 mm, 

krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC w kolorze płyty. Szuflady i piórnik zamykane 

na zamek centralny z kpl. min. 2 kluczy, prowadnice rolkowe. Uchwyty- chrom srebrny 

szlifowany. Kontener na kółkach/ rolkach (4 szt.).       Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. 

Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Szafa aktowa zamykana zamkiem patentowym (kpl. min. 2 kluczy) zamontowanym w 

jednym skrzydle, w drugim skrzydle zasuwka górna i dolna. Półki dzielące wnętrze na 5 

równych poziomów . Płyta górna i dolna 25 mm, drzwi, półki (4 szt.), ściany 18 mm, 

krawędzie korpusu, wnętrza i drzwi wykończone PVC w kolorze płyty, tył szafy płyta HDF. 

Uchwyty- czarne gałki "kulki". Nóżki (4 szt.) kolor srebrny z regulacją wysokości w zakresie 

10 mm.                                                        Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: 

budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Nadstawka szafy aktowej zamykana zamkiem patentowym (kpl. min. 2 kluczy) 

zamontowanym w jednym skrzydle, w drugim skrzydle zasuwka górna i dolna. Półka 

dzieląca na 2 równe poziomy. Płyta górna i dolna 25 mm, drzwi, półka, ściany 18 mm, 

krawędzie korpusu, wnętrza i drzwi wykończone PVC w kolorze płyty, tył szafy płyta HDF. 

Uchwyty- czarne gałki "kulki".                                               Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. 

Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- parter, Ip, budynek C- parter, Ip



A- 1600 mm

B- 800 mm

C- 750 mm

kolor: dąb naturalny

ilość: 1

A- 800 mm

B- 800 mm

C- 750 mm

kolor: dąb lancelot

ilość: 6

kolor: czarny

ilość: 116

A- 1850-1900 mm

B- 600- 650 mm

kolor: czarny

ilość: 40

A- 1840-1900 mm

B- 500- 600 mm

kolor: dąb naturalny

ilość: 4

A- 850 mm

B- 850 mm

C- 300 mm

Wieszak stojący, stelaż metalowy czarny, co najmniej 4 ramiona do wieszania ubrań. 

Chromowana obręcz i podstawka z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem na parasole.                                                                                                                 

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- 

parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Fotel obrotowy z podłokietnikami. Podstawa 5-ramienna z tworzywa w kolorze czarnym 

zaopatrzona w kółka jezdne twarde lub miękkie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 

wykładane pianką, tapicerowane tkaniną, podłokietniki w kolorze czarnym posiadające 

regulację wysokości. Siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednio do naturalnego 

wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego nóg. Możliwość płynnej regulacji wysokości 

siedziska, wysokości oparcia. Możliwość synchronicznego odchylenia siedziska i oparcia w 

zależności od ciężaru siedzącego. Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek 

A- parter, Ip, IIp,   budynek B- parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Szafka aktowa zamykana zamkiem patentowym (kpl. min. 2 kluczy) zamontowanym w 

jednym skrzydle, w drugim skrzydle zasuwka górna i dolna. Półka dzieląca na 2 równe 

poziomy . Płyta górna i dolna 25 mm, drzwi, półka, ściany 18 mm, krawędzie korpusu, 

wnętrza i drzwi wykończone PVC w kolorze płyty, tył szafy płyta HDF. Uchwyty- czarne gałki 

"kulki". Nóżki (4 szt.) kolor srebrny z regulacją wysokości w zakresie 10 mm.                                                          

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- 

parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Stół konferencyjny duży- blat płyta wiurowa pokryta obustronnie laminatem, grubości 25 

mm, krawędzie wykończone w kolorze blatu. Nogi o przekroju kwadratowym  50x50 mm- 

profile zamknięte ze stopkami umożliwiającymi poziomowanie stołu w zakresie 10 mm. 

Rama stalowa z profili mocowanych do blatu na całym jej obrysie. Profile ramy posiadają 

od wewnętrznej strony otwory służące do mocowania nogi za pomocą łącznika (śruby) 

umożliwiające łatwy wielokrotny montaż i demontaż nóg.                                                               

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- 

parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Stół konferencyjny mały- blat płyta wiurowa pokryta obustronnie laminatem, grubości 25 

mm, krawędzie wykończone w kolorze blatu. Nogi o przekroju kwadratowym  50x50 mm- 

profile zamknięte ze stopkami umożliwiającymi poziomowanie stołu w zakresie 10 mm. 

Rama stalowa z profili mocowanych do blatu na całym jej obrysie. Profile ramy posiadają 

od wewnętrznej strony otwory służące do mocowania nogi za pomocą łącznika (śruby) 

umożliwiające łatwy wielokrotny montaż i demontaż nóg. Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. 

Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Wieszak stojący, drewniany, co najmniej 6 ramiona do wieszania ubrań. Przykładowa 

grafika obok.                                                                                    Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. 

Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp,   budynek B- parter, Ip, budynek C- parter, Ip

Stolik- konsola wykonana z profili metalowych o przekroju 2 cm, malowanych na kolor 

złoty, blat ze szkła hartowanego. Przykładowa grafika obok. Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. 

Wólczańska 17: budynek A- Ip

głębokość siedziska- 500 mm

głębokość całkowita- 690 mm

wysokość siedziska od podłogi- 420-530 mm

szerokość oparcia- 480 mm

wysokość krzesła maksimum- 1100 mm



kolor: złoty

ilość: 1

głębokość siedziska- 450- 470 mm

kolor: czarny

ilość: 60

wysokość całkowita- 450 mm (+/- 20 mm)

średnica całkowita- 450 mm (+/- 20 mm)

średnica siedziska- 310 mm (+/- 20 mm)

kolor metal- chrom błyszczący

kolor- dąb lancelot (lub podobny)

ilość- 18

Krzesło konferencyjne pokryte tkaniną, rama metalowa (kolor- czarny), miękkie 

tapicerowane siedzisko i oparcie. Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość : 

545x425x820 mm,siedzisko- szerokość x głębokość: 475x415 mm, siedzisko (odległość od 

podłoża): 470 mm, oparcie (wysokość): 350 mm. Konstrukcja krzeseł pozwalająca na 

sztaplowanie.

Taboret metalowy, siedzisko frezowane z profilowanej sklejki, cztery nogi metalowe.

Stolik- konsola wykonana z profili metalowych o przekroju 2 cm, malowanych na kolor 

złoty, blat ze szkła hartowanego. Przykładowa grafika obok. Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. 

Wólczańska 17: budynek A- Ip

Fotel typu "uszak". Stelaż drewno+ płyta, profilowane oparcie. Przykładowa grafika obok.                                                                                                                 

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- Ip

Krzesło o kubełkowym kształcie siedziska, tapicerowane w całości. Tapicerka plecionka 

wykonana z poliestru o gramaturze 300 g/m2. Podstawa czteroramienna metalowa w 

wykończeniu chromowym. Przykładowa grafika obok.                                                                                                               

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip

szerokość całkowita- 750- 850 mm

szerokość siedziska- 500- 600 mm

wysokość całkowita- 950- 1100 mm

wysokość oparcia- 700- 730 mm

nogi- 100- 150 mm

kolor: butelkowa zieleń

wysokość siedziska- 400- 450 mm

kolor: bordo

ilość: 25

ilość: 7

wysokość całkowita- 850- 900 mm

wysokość siedziska- 450- 460 mm

szerokość całkowita- 650- 670 mm

stolik okrągły kawowy. Blat okrągły metalowy, nogi metalowe. Przykładowa grafika obok.                                                                                                               

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- Ipśrednica blatu- 450- 560 mm

wysokość- 480- 550 mm

kolor: złoty

ilość: 3


