
Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówiona jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych, krzeseł 

oraz wyposażenia wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach 

znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego , ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała 

Podlaska. 

 

 

Korpusy oraz tył mebli wykonane z płyty melaminowanej grubości 18mm w klasie 

higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i klasie odporności na ścieranie według 

normy DIN EN 14322:3A lub równoważnej posiadającej aktualne atesty higieniczne 

na płytę, obrzeże oraz kleje użyte do produkcji. Meble powinny posiadać atest 

higieniczny oraz wytrzymałościowy na gotowy wyrób.  Płyta melaminowana oklejona 

obrzeżem PCV grubości 2mm. Fronty proste oraz gięte mebli wykonane z płyty MDF 

grubości 18mm okleinowanej fornirem naturalnym. Wieńce górne szafek i 

kontenerów składają się z dwóch warstw : warstwa górna wykonana z płyty MDF 

grubości 18mm okleinowanej fornirem naturalnym warstw dolna blatu wykonana z 

MDF grubości 25mm lakierowanej na kolor szary. Fronty szklane wykonane z szkła 

hartowanego osadzone w pionowych listwach wykonanych z MDF 18mm 

okleinowanej fornirem naturalnym. Wszystkie fronty oraz witryny  wyposażone w 

zamek patentowy z dwoma kluczykami. Okucia meblowe o kącie otwarcia 110 stopni, 

technika nakładania – Clip, samoczynny domyk  i posiadające świadectwo z badań 

zgodności z wymogami wytrzymałości i trwałości z normą PN-EN 15570:2010. 

Wszystkie meble wyposażone w stopki o średnicy 50mm z możliwością regulacji od 

wewnątrz szafy w zakresie 0-20mm. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 

128mm. W szafach i szafkach półki oklejone z czterech stron oparte na podpórkach 

zapobiegających przesunięcie się półki. Przestrzenie między półkami przystosowane 

do przechowywania akt i segregatorów. 

Blaty biurka oraz stolika okolicznościowego wykonane z dwóch warstw : warstwa 

górna wykonana z płyty MDF grubości 18mm okleinowanej fornirem naturalnym 

warstw dolna blatu wykonana z MDF grubości 25mm lakierowanej na kolor szary. W 

górnym blacie wstawka z płyty MDF lakierowanej na kolor szary. Podstawy wykonane 

z płyty melaminowanej grubości 40mm a pionowe krawędzie wykończone nakładkami 

z MDF lakierowanymi na kolor szary. Blenda biurka gięta wykonana z MDF grubości 

18mm okleinowanej fornirem naturalnym. 

Kontener z zamkiem centralnym, szuflady w tym jedna z piórnikiem wykonane z 

tworzywa PP na prowadnicach kulkowych pełen wysuw. Kontener na kółkach 

wysokości 50mm z miękkim bieżnikiem.  

Przed realizacją zamówienia wykonawca przedstawi zamawiającemu : 



- wzornik z minimum pięcioma kolorami płyty melaminowanej oraz okleiny naturalnej 

do wyboru które są zbliżone kolorystycznie do załączonej wizualizacji.  

- wzornik z minimum czteroma wzorami szkła hartowanego do wyboru 

- pięć różnych uchwytów do wyboru w kolorach chromowym, satynowym i czarnym 

- wzornik trzech kolorów lakierowania elementów MDF w odcieniu szarym 

- wzornik tkanin oraz wybarwienia drewna dla krzesła z minimum trzema kolorami do 

wyboru zbliżonymi  kolorystycznie do załączonej wizualizacji. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od 

podanych w opisie minimalnych wartości na poziomie +/- 2cm. Nie dopuszcza się 

skręcania płyt śrubami mimośrodowymi, wszystkie elementy mają być łączone za 

pomocą złącz mimośrodowych i kołków drewnianych.  Wykonawca zobowiązany jest 

przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do przedstawienia próbek i 

rozwiązań materiałowych do akceptacji oraz sprawdzenia wymiarów. Zamawiający 

dopuszcza użycie materiałów równoznacznych lub o wyższych parametrach od 

podanych. 

1.  Biurko zagięte z lewej 206x212x75h – 1szt 

Biurko wyposażone w szufladę klawiatury o rozmiarze 60x30xcm wykonaną z płyty 

melaminowanejj 18mm grubości na prowadnicach łożyskowych mocowanych do 

spodu blatu. Przednia krawędź szuflady oklejona obrzeżem ABS o grubości 2mm, 

pozostałe krawędzie ABS 1mm. 

 

 



                  

2.    Kontener mobilny 44x63x60h – 1szt 

 

 

3. Szafka mobilna 40x50x60h – 1szt 

 

 

4. Szafa aktowa cztero-drzwiowa189x43x204h – 1szt 

Dolne i górne fronty gięte  po obu stronach szafki z witryną. 



 

5. Szafa aktowa trzy-drzwiowa 130x43x204h – 1szt 

Fronty gięte po obu stronach szafki z witryną. 

 

 

6. Szafa ubraniowa 70x43x204h -1szt 



 

 

7. Szafka na lodówkę 62x70x140h – 1szt 

 

 

 

 

8. Szafka aktowa 65x55x100h - 1szt 

 

9. Stolik okolicznościowy fi60x60h – 1szt 



 

10. Krzesło – 2szt 

Krzesło wykonane z drewna bukowego, barwionego na kolory z palety wybarwień. 
 

Tapicerka : pianka + tkanina. 
 
Wymiary krzesła  :  
 
Wysokość 78 cm 

Szerokość 59 cm 
Głębokość 63 cm 
Wys. siedziska  46 cm 
 
  

 

                                     


