
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. 

 

Meble wykonane z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 dwustronnie pokrytej 

melaminą 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. Powierzchnia płyty antyrefleksyjna, bez porów 

przypominających strukturę drewna. Kolor oraz poszczególne elementy należy 

wykonać zgodnie z załączoną wizualizacją. Wykonawca przedstawi zamawiającemu 

wzornik z minimum pięcioma kolorami do wyboru które odpowiadają załączonym 

wizualizacjom.  

Pulpity kształtowe na podstawie z płyty laminowanej grubości 18mm, nogi  

wyposażone w regulatory wysokości w zakresie 745-755 mm, blenda konstrukcyjna z 

płyty laminowanej 18mm o wysokości 400 mm połączona z nogami za pomocą złącz 

mimośrodowych, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm, blat wykonany 

z płyty grubości 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm,  

Kontenery mobilny z trzema szufladami wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 

mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone 

okleiną ABS o grubości 1 mm, blaty i fronty - o grubości 2 mm; szuflady płytowe na 

prowadnicach rolkowych , szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem 

łamanym; uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium. 

Kontener wyposażony w cztery obrotowe kółka z łożyskiem. Stelaż kółka wykonany 

jest z tłoczonej blachy stalowej, a oponka z kauczuku w kolorze szarym. Kauczukowa 

oponka nie rysuje podłogi oraz znacznie wycisza pracę kółka. . 

 Szafy, szafki, regały, nadstawki, stolik : korpus, drzwi i półki  wykonane z płyty 

laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny, blaty z płyty o grubości 25 mm; 

krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce, blaty  i fronty 

- o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane 

konstrukcyjne; w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 

15 mm, uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium; 

tylna ścianka wykonana z płyty HDF w kolorze białym o grubości 3,2 mm, mocowana 

w na frezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących; drzwi 

osadzone na zawiasach i zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym; drzwi 

wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy, przestrzenie między 

półkami dostosowane do przechowywania akt oraz segregatorów.  



Żaluzje w szafach aktowych wykonane z PCV pokryte aluminium. Szerokość szczebli 

20mm. Żaluzja o ruchu pionowym zwijana w kasetę montowaną do wieńca górnego 

szafki. Prowadnice żaluzji wykonane z profilu aluminiowego przykręcane bez 

potrzeby frezowania. Ciche i komfortowe prowadzenie żaluzji z możliwością 

zatrzymania w dowolnym miejscu. Żaluzja wyposażona w uchwyt metalowy 2 – 

punktowy o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium oraz zamek patentowy z kluczem 

łamanym. 

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. Pulpit kształtowy 180/70x150/70x74h – 2szt (1szt. Lewa, 1szt prawa) 

 

2. Szuflada klawiatury 60x30 – 2szt 

Szuflada wykonana z płyty laminowanej 18mm grubości na prowadnicach 

łożyskowych mocowanych do spodu blatu pulpitu kształtowego. Przednia krawędź 

szuflady oklejona obrzeżem ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie ABS 1mm. 

 



 

                                            

3. Wózek pod komputer  30x40x15h – 2szt 

Wózek wykonany z płyty laminowanej 18mm grubości, krawędzie oklejone obrzeżem 

ABS 1mm. Podstawa wózka wyposażona w cztery kółka obrotowe w tym dwa przednie 

z blokadą. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nadstawka na biurko 180x30x43h – 2szt 

 
5. Kontener 43x70x60h – 2szt 



 

 

6.Szafa aktowa z żaluzją 80x42x204h – 3szt 

 

 

 

7. Szafa ubraniowa 60x68x204h – 1szt 

Szafa z jedną półką i drążkiem na ubrania.  
 
 



 

 

 

8. Szafa aktowa 80x42x204h – 1szt. 

Cztery półki 

 

9. Szafa aktowa 80x55x95h – 4szt 

Dwie półki 



 

10. Zabudowa lodówki 50x55x95h – 1szt 

Nad lodówką jedna półka 

 

 

 

11. Szafka aktowa 50x55x95h – 1szt 

Dwie półki. 

 

12. Szafka aktowa narożna 76/55x85/55x95h – 1szt 

 



13. Szafka pod ksero 60x55x70h -1szt 

Jedna półka 

 

14. Stolik okolicznościowy 60x60x60h – 1szt 

 

15. Krzesło biurowe – 1szt 

Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, rama stalowa lakierowana proszkowo na 

kolor chrom, możliwość składowania w stosie. Wymiary krzesła zgodne z załączonym 

rysunkiem. Krzesła obite tapicerką typu Mikro w kolorze czarnym, skład: 100% 

poliester, gramatura: 160 g/m2, odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli 

Martindale ,tapicerka posiada atest na trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2.  

 

 



                                                  


