
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu 
Miasta Płocka zgodnie z poniżej przedstawionym zakresem:

CZĘŚĆ 1

1 Biurko długość: 140 cm
szerokość: 74 cm
wysokość: 75 cm
Po prawej stronie biurka zamykane 
szuflady, po lewej stronie zamykana 
szafka z jedną półką. Z przerwą 
pomiędzy blatem i blendą oraz półką
na klawiaturę pomiędzy szafkami. 
Nóżki  umożliwiające regulację 
wysokości biurka.
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2 Biurko długość: 120 cm
szerokość: 65 cm
wysokość: 75 cm
Po prawej stronie biurka zamykane 
szuflady, po lewej stronie zamykana 
szafka z jedną półką. Z przerwą 
pomiędzy blatem i blendą oraz półką
na klawiaturę pomiędzy szafkami. 
Nóżki  umożliwiające regulację 
wysokości biurka.
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3 Biurko bez szuflad długość: 140 cm
szerokość: 74 cm
wysokość: 75 cm
Z przerwą pomiędzy blatem a blendą
oraz półką na klawiaturę – 70 cm, 
umocowana w miejscu 
pozwalającym na wsunięcie 
kontenerka pod biurko. Nóżki  
umożliwiające regulację wysokości 
biurka.

10

4 Biurko narożna 
lewostronne

szerokość: 160 cm
głębokość 100/70 cm
wysokość:  75 cm
Z przerwą pomiędzy blatem a blendą
oraz półką na klawiaturę – 70 cm, 
umocowana w miejscu 
pozwalającym na wsunięcie 
kontenerka pod biurko. Nóżki  
umożliwiające regulację wysokości 
biurka.
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5 Biurko narożna 
prawostronne

Szerokość: 160 cm
głębokość: 100/70 cm
wysokość: 75 cm
Z przerwą pomiędzy blatem a blendą
oraz półką na klawiaturę – 70 cm, 
umocowana w miejscu 
pozwalającym na wsunięcie 
kontenerka pod biurko. Nóżki  
umożliwiające regulację wysokości 
biurka.

3



6 kontenerek szerokość: 40 cm
głębokość: 55 cm
wysokość: 60 cm
Trzy szuflady, centralny zamek 
patentowy, na kółkach.
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7 Szafka na dokumenty szerokość: 80 cm
głębokość: 38 cm
wysokość: 85 cm
Dwudrzwiowe z zamkiem 
patentowym i jedną półką
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8 Szafka na dokumenty szerokość: 140 cm
głębokość: 44 cm
wysokość: 80 cm
Dwudrzwiowa z zamkiem 
patentowym i jedną półką po każdej 
stronie
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9 Szafa aktowa szerokość: 70 cm
głębokość: 38 cm
wysokość: 189 cm
Dwudrzwiowe z zamkiem 
patentowym i czterema półkami
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10 Szafa aktowa szerokość: 80 cm
głębokość: 38 cm
wysokość: 189 cm
Dwudrzwiowe z zamkiem 
patentowym  i czterema półkami
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11 Stół Długość: 120 cm
szerokość: 80 cm
wysokość: 75 cm
Blat z płyty o grubości 25 mm, po 
bokach dwie płyty

1

CZĘŚĆ 2

Lp. Nazwa Opis Ilość/szt.

1 Fotel obrotowy RAYA 21S CZARNY P45PP w 
tkaninie NX8 4

2 Krzesło konferencyjne  Iso stelaż czarny, tkanina C24 4



2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określonego w powyższej tabeli

Część 1
Materiały i surowce użyte do produkcji mebli winny być wysokiej jakości i trwałości zgodnie
z wymogami PN i spełniać warunki p. poż.

– Meble standardowe z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze jasny
buk, grubości nie mniejszej niż 18 mm – nie dotyczy blatów;

– Blaty  w  biurkach,  komodach  z  płyty  wiórowej  obustronnie  melaminowanej  o
grubości min. 25 mm;

– Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty;
– Szafki  zamykane  na  zamki  patentowe  trzypunktowe,  w  kontenerach  i  biurkach

zestawy szuflad zamykane na tzw. centralne zamki patentowe;
– Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem;
– Uchwyty meblowe metalowe dwupunktowe, o rozstawie otworów 128 mm;
– Zawiasy puszkowe, metalowe, samozamykające;
– Meble  na  stopkach  umożliwiających  ich  poziomowanie  w zakresie  15  mm oraz

posiadające cokół o wysokości min 70 mm;
– Nóżki do biurek z możliwością regulacji wysokości biurka;
– Kontenerki na kółkach przystosowane do powierzchni dywanowych z hamulcem;
– Biurka  z  przerwą  pomiędzy  blatem  a  blendą  pozwalającą  na  doprowadzenie

przewodów do komputera;
– Półki w szafkach i biurkach winny posiadać możliwość regulacji rozstawu.

Część 2
- Fotel obrotowy RAYA 21S CZARNY P45PP w tkaninie – posiadający:
- oparcie regulowane, z tworzywa, złożone z dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga 
podpierająca plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką, tapicerowaną 
tkaniną o symbolu z wzornika tkanin NEXT– NX-8 z przodu, z tyłu tworzywo. Tapicerka 
wykonana z  poliestru – 100% o gramaturze 360 g/m2, odporność na ścieranie – min. 100 
000 cykli Martindale'a, odporność na piling – 4, trudnozapalność – papieros, odporność na
światło – 4-6,
- siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką 
poliuretanową, wykonaną w technologii wtryskowej, tapicerowane tkaniną,
- mechanizm synchro - regulujący wysokości i kąt nachylenia siedziska/oparcia.
- podłokietnik P45PP - regulowany góra-dół, nakładka polipropylenowa. Kolor stelaża 
podłokietnika: czarny (tworzywo),
- kółka twarde do powierzchni miękkich, wyposażone w hamulec, który zapobiega 
„odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia, 
- bazę pięcioramienną czarną z tworzywa,
-  podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację siedziska,
- podłokietnik regulowany z nakładką polipropylenową (PP) – regulacja góra – dół.

- Krzesło konferencyjne Iso w tkaninie:
- stelaż metalowy czarny,
- tkanina podstawowa C: 100% włókno syntetyczne, C24, gramatura 225g/m2.


