
Załącznik 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

„Dostawa oraz montaż  mebli  biurowych w pomieszczeniach  Urzędu Miasta i  
Gminy w Staszowie”.

 

  Specyfikacja  oraz opis mebli biurowych 
(wymagania ogólne)

1. Meble należy wykonać z płyty meblowej melaminowanej  18 mm – kolorystyka buk 
jasny

2. Obrzeża  korpusów należy okleić PCV o grubości 1 mm.
3. Blaty i dekle należy okleić PCV o grubości 2 mm.
4. Kontenery jezdne z zamkiem centralnym.
5. Szafy, szafki i nadstawki zamykane na zamek patentowy.
6. Biurka z półką pod klawiaturę.
7. Wszystkie krawędzie łagodnie zaokrąglone. 
8. Wykonanie  przepustów  na  kable  tel  -informatyczne   w  biurkach  wg  wskazań 

zamawiającego. 

1. Schemat wykonawczy stołu (małego)



Opis: 

1. Blaty należy wykonać z płyty meblowej o grubości 28 mm.

2. Nogi do stołów rurowe, oryginalnie wykończone – w kolorze stalowym.

3. Wymiary stołu : 90 cm x 60 cm , wysokość :75 cm.

4. Kolorystyka: buk jasny

2. Schemat wykonawczy biurka i kontenera, 

Opis:

Wymiary biurka : 160 cm x 100 cm, wysokość: 75 cm

Wymiary kontenera:  wysokość : 60 cm

                                   głębokość: 50 cm

                                   szerokość: 40 cm

Kolorystyka: buk jasny

Ilość biurek lewych oraz prawych do uzgodnienia z zamawiającym



3. Schemat wykonawczy szafy z nadstawką 

Opis:

Wymiary szafy aktowej: 190 cm  x 90 cm  x 36 cm

Wymiary nadstawki do szafy: 75 cm x 90 cm x 36 cm

Rozstaw półek w szafach na wysokość segregatorów ( 33 cm)

Kolorystyka: buk jasny

4.Opis wykonawczy wieszaka:

Wieszak wiszący z uchwytami do mocowania na ścianie, wykonany z płyty meblowej o wymiarach 

60 cm  x 25 cm  do której należy zamocować 4 podwójne wieszaki metalowe.

Kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym.



5.  Krzesło obrotowe

  Opis:

Wysokie profilowane oparcie.   

Regulacja wysokości oparcia, kąta odchylenia oparcia oraz głębokości i wysokości oparcia.

Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Dwa lat gwarancji na całe krzesło oraz cztery na podnośnik pneumatyczny.

Kółka miękkie, nie rysujące powierzchni twardych (parkiet,panele) 

      
Wymiary:

głębokość: 41-43,5 cm

wysokość: 95,5-113,5 cm

szerokość: 63 cm

Kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym.



6. Ławka wielosiedziskowa

 

Schemat wykonawczy

 

Rama metalowa malowana proszkowo na kolor czarny.

Materiał tapicerki : do uzgodnienia z zamawiającym

 



7. Szafka gospodarcza

Opis:

Wymiary szafki  60 cm x 60 cm  x 75 cm

Rozstaw półek: jedna półka pośrodku 

Kolorystyka: buk jasny

Szafka zamykana na zamek patentowy

8. Dostawka do biurek

Opis:
Wymiary dostawki :110 cm x 40 cm, wysokość: 75 cm

Kolorystyka: buk jasny

Noga do przystawki  rurowa, oryginalnie wykończone – w kolorze stalowym.



Zadanie 2

„Dostawa  oraz montaż  regałów jezdnych w pomieszczeniu Archiwum Urzędu  
Miasta i Gminy Staszów.

Wykonawcy w ofercie muszą przedstawić projekt rozmieszczenia regałów uwzględniający 
wymiary pomieszczenia oraz lokalizację przeszkód. Przedmiotowy projekt należy opracować na 
podstawie załączonego rzutu pomieszczenia. Regały należy rozmieścić w taki sposób aby 
powierzchnię pomieszczenia archiwum wykorzystać w sposób jak najbardziej efektywny (jak 
największa łączna długość półek) z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.

-wysokość  półek    33 cm (na segregator),

- głębokość półki 30 cm 

- wraz z ofertą należy przedstawić opis  techniczny  regałów 


	Schemat wykonawczy

