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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla WFOŚiGW w Warszawie,  

w tym: 

Część I: 

L.p. Nazwa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Wymiary 

[w cm] 
Kolor Ilość 

1 

Kontener 
3 szuflady 
(stawiany 

pod biurko) 

• kontener na kółkach, wstawiany pod biurko 

• centralny zamek na wszystkie szuflady 

• 3 jednakowe szuflady wyposażone od frontu w uchwyty 
koloru srebrnego lub stalowego  

szer. od 41 do 44 
gł. od 55 do 58 

wys. od 55 do 58 
jasny buk 7 szt. 

2 
Szafa 

aktowa 

• 4 regulowane półki umożliwiające przechowywanie 
segregatorów A4 w pionie 

• półki mocowane w sposób zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek 

• drzwi podwójne pełne z jednopunktowym zamkiem, 
wyposażone w uchwyty koloru srebrnego lub stalowego 

• plecy szafy wpuszczane we frezowania w ścianach bocznych 
oraz wieńcu górnym i dolnym 

• wieniec górny i dolny, co najmniej 25 mm grubości, oklejony 
obrzeżem PCV gr. 3 mm 

• regulowane stopki 

szer. 90 
gł. 45 

wys. 185,5 
jasny buk 6 szt. 

3 
Biurko 

prostokątne 

• wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości  
co najmniej 25 mm oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm 

• kształt prostokątny zaokrąglony 

• nogi w kolorze srebrnym lub stalowym okrągłe 

szer. 80 
dł. 160 
wys. 72 

jasny buk 7 szt.  

4 
Stolik 

dostawny do 
biurka 

• wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości  
co najmniej 25 mm oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm 

• kształt prostokątny zaokrąglony 

• nogi w kolorze srebrnym lub stalowym okrągłe 

• na 2 nogach z jednej strony i z możliwością montażu 
krótszym bokiem do biurka z drugiej strony 

szer. 50  
dł. 80 

wys. 72 
 

jasny buk 7 szt. 

 

Część II: 

L.p. Nazwa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Wymiary 

[w cm] 
Kolor Ilość 

1 

Kontener 
3 szuflady 
(stawiany 

pod biurko) 

• kontener na kółkach, wstawiany pod biurko 

• centralny zamek na wszystkie szuflady 

• 3 jednakowe szuflady wyposażone od frontu w uchwyty 
koloru srebrnego lub stalowego  

szer. od 41 do 44 
gł. od 55 do 58 

wys. od 55 do 58 
jasny buk 12 szt. 

2 
Szafa 

aktowa 

• 4 regulowane półki umożliwiające przechowywanie 
segregatorów A4 w pionie 

• półki mocowane w sposób zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek 

• drzwi podwójne pełne z jednopunktowym zamkiem, 
wyposażone w uchwyty koloru srebrnego lub stalowego 

• plecy szafy wpuszczane we frezowania w ścianach bocznych 
oraz wieńcu górnym i dolnym 

szer. 90 
gł. 45 

wys. 185,5 
jasny buk 14 szt. 
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• wieniec górny i dolny, co najmniej 25 mm grubości, oklejony 
obrzeżem PCV gr. 3 mm 

• regulowane stopki 

3 
Biurko 

prostokątne 

• wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości  
co najmniej 25 mm oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm 

• kształt prostokątny zaokrąglony 

• nogi w kolorze srebrnym lub stalowym okrągłe 

szer. 80 
dł. 160 
wys. 72 

jasny buk 8 szt.  

4 
Stolik 

dostawny do 
biurka 

• wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości  
co najmniej 25 mm oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm 

• kształt prostokątny zaokrąglony 

• nogi w kolorze srebrnym lub stalowym okrągłe 

• na 2 nogach z jednej strony i z możliwością montażu 
krótszym bokiem do biurka z drugiej strony  

szer. 50  
dł. 80 

wys. 72 
 

jasny buk 8 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


