
załącznik Nr 3 do SIWZ

Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do budynku CAL „Kasyno” 
w Pionkach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp. Wyszczególnienie Ilość
I. Gabinet dyrektora CAL: dostawa i montaż wyposażenia
1. Zestaw mebli gabinetowych o klasycznej formie, w kolorze orzecha nizinnego (lub bardzo 

zbliżonym), składający się z:

1) biurko 1800/800/758*
2) przystawka do biurka 900/550/758*

Wymagania dotyczące biurka i przystawki do biurka:
Blat oraz nogi biurka i przystawki do biurka wykonane z płyty grubości min. 28mm, oklejanej 
obrzeżem PCV 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Łączyna biurka i przystawki do biurka 
wykonana z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm, oklejanej obrzeżem PCV 0,5mm.
Nogi połączone z blendą o wysokości min. 40cm poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy 
montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności).
Biurko lub przystawka do biurka wyposażona w min. 1 przelot kablowy.
Pod biurkiem lub przystawką do biurka zamontowana wysuwana szuflada na klawiaturę.

3) kontener mobilny z trzema szufladami i zamkiem centralnym 434/525/590*

Wymagania dotyczące kontenera:
Blat górny kontenera wykonany z płyty grubości min. 28mm, oklejanej obrzeżem PCV 2mm odpornym 
na uderzenia mechaniczne. Pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty melaminowanej 
grubości co najmniej 18 mm, oklejanej obrzeżem PCV 0,5mm.
Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych wytrzymujące obciążenie 
20kg i zapewniające łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. 
Uchwyty stalowe (np. aluminiowe), przykręcane za pomocą śrub.

4) szafka (komoda) 802/385/1129* z zamkiem i z drzwiami podwójnymi z płyty 
5) szafa komoda z półkami  802/385/1833* (dwie dolne półki z zamkiem i z
    drzwiami podwójnymi z płyty, trzy górne półki z drzwiami podwójnymi szklanymi)

1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.



Wieniec górny (blat) szafki (komody) wykonany z płyty grubości min. 28mm, oklejanej obrzeżem PCV 
2mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Pozostałe elementy szafki i szafy (wieńce, półki, boki) 
wykonane z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm, oklejanej obrzeżem PCV 0,5mm, 
ściany tylne wykonane z płyty HDF 3mm.
Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów.
Szafka i szafa posiada drzwi dwuskrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za 
pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia min. 110o.
Uchwyty stalowe (np. aluminiowe), przykręcane za pomocą śrub.
Półki szaf mocowane za pomocą złącz półek, zapobiegających ich niekontrolowanemu przesunięciu.
Fronty szklane wykonane ze szkła hartowanego piaskowanego, mocowane są w ramce z profilu 
aluminiowego. Fronty szklane mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów do ramki nakładnej.
   

II. Wyposażenie pokoi biurowych CAL: dostawa i montaż wyposażenia
1. Biurko pracownicze proste 1600/700/758* w kolorze orzecha nizinnego (lub bardzo 

zbliżonym). Blat w kształcie prostokąta.

Wymagania dotyczące biurka:
Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości min. 28mm, oklejanej obrzeżem PCV 2mm 
odpornym na uderzenia mechaniczne.

Stelaż biurka wykonany z profilu min. 60x30mm w kolorze aluminium. Profil łączący nogi odsunięty od 
frontu biurka o ok. 275mm. 
Każde biurko wyposażone w min. 1 przelot kablowy.
Pod każdym biurkiem zamontowana wysuwana szuflada na klawiaturę.

5 szt.

2. Biurko pracownicze kątowe 1600/500/1000/700/758* w kolorze orzecha nizinnego (lub 
bardzo zbliżonym). Blat zbliżony do kształtu prostokąta, od strony pracownika linia łamana 
(jak na rysunku poniżej).

Wymagania dotyczące biurka:
Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości min. 28mm, oklejanej obrzeżem PCV 2mm 
odpornym na uderzenia mechaniczne.
Stelaż biurka wykonany z profilu min. 60x30mm w kolorze aluminium. Profil łączący nogi odsunięty od 
frontu biurka o ok. 275mm. 
Każde biurko wyposażone w min. 1 przelot kablowy.
Pod każdym biurkiem zamontowana wysuwana szuflada na klawiaturę.

4 szt.

3. Kontener mobilny z trzema szufladami i zamkiem centralnym 435/520/590* w kolorze 
orzecha nizinnego (lub bardzo zbliżonym). 

9 szt.



Wymagania dotyczące kontenera:
Blat górny kontenera wykonany z płyty grubości min. 28mm, oklejanej obrzeżem PCV 2mm odpornym 
na uderzenia mechaniczne. Pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty melaminowanej 
grubości co najmniej 18 mm, oklejanej obrzeżem PCV 0,5mm.
Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych wytrzymujące obciążenie 
20kg i zapewniające łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. 
Uchwyty stalowe (np. aluminiowe), przykręcane za pomocą śrub.

4. Szafa aktowa dwudrzwiowa 800/385/1830* z zamkiem, płyta pełna, w kolorze orzecha 
nizinnego (lub bardzo zbliżonym). 

Elementy szafy (wieńce, półki, boki) wykonane z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm, 
oklejanej obrzeżem PCV 0,5mm, ściany tylne wykonane z płyty HDF 3mm.
Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów.
Szafa posiada drzwi dwuskrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą 
zawiasów o możliwym kącie otwarcia min. 110o.
Uchwyty stalowe (np. aluminiowe), przykręcane za pomocą śrub.
Półki szaf mocowane za pomocą złącz półek, zapobiegających ich niekontrolowanemu przesunięciu.

10 szt.

5. Szafa komoda z półkami  800/385/1830* (dwie dolne półki z zamkiem i z drzwiami 
podwójnymi z płyty, trzy górne półki z drzwiami podwójnymi szklanymi), w kolorze orzecha 
nizinnego (lub bardzo zbliżonym). 

Elementy szafy (wieńce, półki, boki) wykonane z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm, 
oklejanej obrzeżem PCV 0,5mm, ściany tylne wykonane z płyty HDF 3mm.
Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów.
Szafa posiada drzwi dwuskrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą 
zawiasów o możliwym kącie otwarcia min. 110o.
Uchwyty stalowe (np. aluminiowe), przykręcane za pomocą śrub.
Fronty szklane wykonane ze szkła hartowanego.
Półki szaf mocowane za pomocą złącz półek, zapobiegających ich niekontrolowanemu przesunięciu.

6 szt.

6. Uchwyt do pionowego montażu komputera pod blatem. Ma utrzymywać komputer nad 
podłogą z daleka od stóp, kurzu i ładunków elektrostatycznych, ale ciągle na wyciągnięcie 
ręki.
Komputer montowany jest za pomocą taśm o regulowanej długości. Kształt obudowy 
dowolny, maksymalny obwód 163cm. Udźwig min. 34kg.

4 szt.



7. Szafa ubraniowa z wieszakiem do garderoby dwudrzwiowa 800/385/1830* z zamkiem, płyta 
pełna, w kolorze orzecha nizinnego (lub bardzo zbliżonym). 

Elementy szafy (wieńce, półki, boki) wykonane z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm, 
oklejanej obrzeżem PCV 0,5mm, ściany tylne wykonane z płyty HDF 3mm.
Szafa posiada drzwi dwuskrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą 
zawiasów o możliwym kącie otwarcia min. 110o.
Uchwyty stalowe (np. aluminiowe), przykręcane za pomocą śrub.

2 szt.

III. Pozostałe wyposażenie CAL: dostawa i montaż wyposażenia
1. Szafa metalowa ze skarbczykiem o wymiarach min. 930/400/1900. Szafa 2-drzwiowa 

zamykana zamkiem patentowym. Drzwi skrzydłowe z ukrytymi zawiasami oraz 
ergonomicznym i estetycznym uchwytem. Wewnątrz min. 3 przesuwne półki o nośności 
50kg każda oraz oddzielnie zamykany skarbczyk.
Blachy grubości 1.0 - 0.8 mm. Malowanie proszkowe farbami z atestem higieniczności.

1 szt.

2. Szafa metalowa socjalna odzieżowa BHP z dodatkową przegrodą (czyste/brudne). Szafa 
2-drzwiowa zamykana zamkiem patentowym, szafa dla dwóch osób. Każde drzwi szafy 
zamykane na oddzielny zamek, aby mogły z niej korzystać niezależnie od siebie 2 osoby.

 

3 szt.

3. Wieszak szatniowy mocowany do ściany w odstępie 100cm, wieszak posiada ruchome 
ramię, długość całkowita wieszaka 80 – 90 cm, liczba wieszaczków do powieszenia 
odzieży: min. 10 szt. (min. 20 uchwytów). Wykończenie elementu głównego i wieszaczków: 
chrom.
Wieszaki posiadają indywidualną numerację każdego wieszaczka oraz żetony (od numeru 
1 do numeru min. 200). Żetony mogą być z tworzywa sztucznego lub metalowe.
 

10 szt.

4. Stojak szatniowy jezdny, stojak posiada kółka ułatwiające przesuwanie. Długość całkowita 
stojaka min. 165cm, długość podstawy min. 110cm, wysokość stojaka regulowana. Liczba 
wieszaków do powieszenia odzieży na każdym stojaku: min. 22 szt. (min. 44 uchwytów). 
Wykończenie: podstawa-farba proszkowa, górny element-chrom, wieszaczki-chrom.
Wieszaki posiadają indywidualną numerację każdego wieszaczka oraz żetony. Żetony 
mogą być z tworzywa sztucznego lub metalowe.
Numeracja wieszaczków stojaków szatniowych zaczyna się od ostatniego numeru 
wieszaczków wieszaków szatniowych mocowanych do ściany.
 

2 szt.

5. Blat do garderoby o długości 300cm i szerokości 60cm 
Blat do garderoby wykonany z płyty gr. min. 28mm, laminowanej HPL, przednia krawędź 
zaokrąglona.
Blat montowany na wysokości 74-76cm:
- od przodu za pomocą 4 szt. nóg (noga metalowa kwadratowa min. 40x40mm lub okrągła 

o śr. 40mm w kolorze stalowym z możliwością regulacji wysokości (min. 2cm),
- od tyły mocowany do ściany.
Blat w kolorze orzecha nizinnego (lub zbliżonym). 

2 kpl.

6. Lustra do garderoby
Lustra do garderoby o wymiarach 80cm x 100cm. Lustra mocowane do ściany

6szt.

7. Ławka do szatni
Ławka o konstrukcji z profili stalowych, sztywna, spawana, wykończenie powierzchni 
konstrukcji metalowej - lakier proszkowy.

1szt.



Powierzchnia do siedzenia z listw drewnianych.
 Wymiary ławki min.: 800 x 390 x 420.

 

8. Szafka kuchenna pod zlewozmywak dwukomorowy metalowy.
Szafka wykonana z płyt grubości co najmniej 18 mm, w kolorze białym.
Wymiary szafki: 80 x 60 x 85 cm.

2szt.

9. Szafka kuchenna pod zlewozmywak jednokomorowy metalowy.
Szafka wykonana z płyt grubości co najmniej 18 mm, w kolorze białym.
Wymiary szafki: 50 x 50 x 85 cm.

1szt.

10. Krzesło biurowe obrotowe
Krzesło biurowe, miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, ergonomicznie wyprofilowane 
oparcie. Tapicerka w kolorze czarny, odcieniach szarego lub w kolorze zbliżonym do 
orzecha nizinnego.
Stałe, plastikowe podłokietniki, podstawa krzesła stalowa wykończona w kolorze stalowym 
(np. chromowana). Kółka do powierzchni twardych.
Krzesło wyposażone w mechanizm Tilt: możliwość swobodnego kołysania się,  możliwość 
blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy, regulacja siły oporu oparcia, regulowana 
wysokość krzesła.
Minimalna wysokość krzesła:1100mm.

10 szt.

11. Krzesło biurowe 
Krzesło biurowe na płozie, z podłokietnikami.
Stelaż krzesła stalowy, malowany proszkowo w kolorze metalic.
Kolor tapicerki lub obicia jak krzesła biurowego obrotowego lub w kolorze bardzo 
zbliżonym.

10 szt.

12. Wieszak ubraniowy wolnostojący metalowy 10 szt.

13. Kosz na śmieci o pojemności 15 - 20l metalowy 10 szt.

Całość netto: 

Całość brutto: 

*  z tolerancją -/+ 20mm 


