
Załącznik Nr 3 
do wniosku ………………………...

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot  zamówienia  obejmuje:  Wykonanie,  dostarczenie  i  montaż  szaf  aktowych
w pomieszczeniach Urzędu Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich -
Część I – Wykonanie, dostawa i montaż szaf aktowych.

Specyfikacja szaf

Szafa nr 1 –   1x (pokój E-43)  
Wymiary szafy:
802 x 432 x 2185 h (wysokość) dopuszcza się odstępstwa od wymiarów w zakresie szerokości szafy o +/-5 cm 

Materiał:
 wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, w kolorze frontu, krawędzie frontowe oklejone

obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe PVC 0,5 mm,
 korpus – płyta 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,
 ściana tylna płyta 18 mm,
 front  (drzwi)  –  płyta  grubości  18  mm,  krawędzie  oklejone  obrzeżem  PVC  2  mm,  lewe  skrzydło

uzbrojone w elastyczną listwę przymykową,
 kolor jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).

Konstrukcja:
 5 półek na segregatory zamontowane w szafie w odległości od siebie co najmniej 33 cm,
 wszystkie półki zamontowane za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, 
 krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,
 drzwi  w  jednakowym  rozmiarze,  montowane  na  zawiasach  i  wyposażone  w  zamek  patentowy  z

kluczem,
 2 uchwyty  meblowe metalowe z  atestem antyseptycznym o  długości  16  cm w kolorze  aluminium

(ostateczny kształt  i  kolor  do uzgodnienia),  zamontowane pionowo po jednej  sztuce  na drzwiach
lewych i prawych

Szafa nr 2 – 1x (pokój E-39)

Wymiary szafy:

1003 x 432 x 2185 h (wysokość) dopuszcza się odstępstwa od  wymiarów w zakresie szerokości szafy o +/-5 cm.

Ze  względu  na  usytuowanie  szafy  konieczne  będzie,  przed  złożeniem  oferty,  dokonanie  pomiarów  przez

Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 

Materiał:

 wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, w kolorze frontu, krawędzie frontowe oklejone

obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe PVC 0,5 mm,

 korpus – płyta 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,



 ściana tylna płyta 18 mm,

 front  (drzwi)  –  płyta  grubości  18  mm,  krawędzie  oklejone  obrzeżem  PVC  2  mm,  lewe  skrzydło

uzbrojone w elastyczną listwę przymykową,

 kolor jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).

Konstrukcja:

 5 półek na segregatory zamontowane w szafie w odległości od siebie co najmniej 33 cm,

 wszystkie półki zamontowane za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, 

 krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,

 drzwi  w  jednakowym  rozmiarze,  montowane  na  zawiasach  i  wyposażone  w  zamek  patentowy  z

kluczem,

 2 uchwyty  meblowe metalowe z  atestem antyseptycznym o  długości  16  cm w kolorze  aluminium

(ostateczny kształt  i  kolor  do uzgodnienia),  zamontowane pionowo po jednej  sztuce  na drzwiach

lewych i prawych,

 szafa wyposażona w przegrodę uniemożliwiającą wygięcie się pólek pod ciężarem segregatorów.

Szafa nr 3 – 1 x (pokój E-39)

Wymiary szafy:

45 x 432 x 2185 h (wysokość) dopuszcza się odstępstwa od  wymiarów w zakresie szerokości szafy o +/-5 cm. Ze

względu  na  usytuowanie  szafy  konieczne  będzie,  przed  złożeniem  oferty,  dokonanie  pomiarów  przez

Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 

Materiał:

 wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, w kolorze frontu, krawędzie frontowe oklejone

obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe PVC 0,5 mm,

 korpus – płyta 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,

 ściana tylna płyta 18 mm,

 front  (drzwi)  –  płyta  grubości  18  mm,  krawędzie  oklejone  obrzeżem  PVC  2  mm,  lewe  skrzydło

uzbrojone w elastyczną listwę przymykową,

 kolor jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).

Konstrukcja:

 5 półek na segregatory zamontowane w szafie w odległości od siebie co najmniej 33 cm,

 wszystkie półki zamontowane za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, 

 krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC 0,5 mm,

 drzwi montowane na zawiasach i wyposażone w zamek patentowy z kluczem,



Drzwi dwuskrzydłowe do szafy – 2 x (pokój E-40A i pokój E-43)
Wymiary drzwi:
Drzwi dwuskrzydłowe będą montowane do szaf o wymiarach 802 x 432 x 2185 h (wysokość), jakie obecnie
posiada  Zamawiający.  Obecnie  szafy  są  wyposażone  jedynie  w  korpus  i  półki  na  segregatory.  W  celu
dostosowania  wymiarów drzwi  do posiadanych szaf  konieczne jest  dokonanie  pomiarów przez  Wykonawcę
przed złożeniem oferty.    

Materiał:
 płyta  o  grubości  18  mm,  krawędzie  oklejone  obrzeżem  PVC  2  mm,  lewe  skrzydło  uzbrojone  w

elastyczną listwę przymykową,
 kolor jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia),
 drzwi  w  jednakowym  rozmiarze,  wyposażone  i  montowane  na  zawiasach  i  wyposażone  w  zamek

patentowy z kluczem,
 2 uchwyty  meblowe metalowe z  atestem antyseptycznym o  długości  16  cm w kolorze  aluminium

(ostateczny kształt  i  kolor  do uzgodnienia),  zamontowane pionowo po jednej  sztuce  na drzwiach
lewych i prawych.


