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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA 

Meble biurowe 

 

1. Meble powinny być wykonane z płyty MDF. Poszczególne elementy powinny być 

wykonane w zabudowie wolno stojącej o wymiarach dostosowanych do 

pomieszczenia. W celach poglądowych Wykonawca winien załączyć katalogi mebli 

odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz próbki materiałów. Wymaga 

się wizji w wyposażanych pomieszczeniach celem dokładnego pomiaru. Kolory zostaną 

uzgodnione z wybranym oferentem po dostarczeniu próbek. 

2. Szafa o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2200 x 600 x 2000 mm. Szafa na cokole, mebel 

samonośny (posiadający wszystkie ściany), składający się z trzech modułów, 

wyposażony w system drzwi przesuwnych, jeden moduł z drążkiem na wieszaki, 

pozostałe moduły z półkami (podzielone pionowo na dwie części każdy). Szafa z 

zainstalowanymi zamkami. Rozstaw półek ~330 mm (do uzgodnienia z oferentem 

podczas pomiarów). W części z wieszakiem u góry i na dole po jednej półce. 

3. Regał z drzwiami przesuwnymi (szer. x gł. x wys.) 1200 x 500 x 2000 mm, regał na 

cokole, mebel samonośny (posiadający wszystkie ściany), składający się z dwóch 

modułów, wyposażony w system drzwi przesuwnych z zainstalowanymi zamkami. 

Podzielony na 2 części zgodnie z szerokością drzwi. Rozstaw półek co 250-330 mm (do 

uzgodnienia z oferentem podczas pomiarów), półki wyjmowane. 

4. Regał z drzwiami przesuwnymi (szer. x gł. x wys.) 2300 x 600 x 2000 mm. Regał na 

cokole, mebel samonośny (posiadający wszystkie ściany), składający się z trzech 

modułów, wyposażony w system drzwi przesuwnych z zainstalowanymi zamkami. 

Podzielony na 3 części zgodnie z szerokością drzwi. W jednym module drążek na 

wieszaki. W pozostałych modułach półki. Rozstaw półek co 200 mm (do uzgodnienia z 

oferentem podczas pomiarów), półki wyjmowane. 

5. Dwie małe szafki (szer. x gł. x wys.) 400 x 500 x 850 mm, zabudowane, jednodrzwiowe 

z jedną półką. 

6. Biurko w kształcie litery „L” składające się z dwóch osobnych części – 1100/1600 mm, 

z kontenerkami posiadającymi szufladki i przepustami kablowymi; dwie małe szafki na 

kółkach, wsuwane pod biurko z blatem, z 3 szufladami, zamykane na klucz. 

7. Biurko 1100 mm z kontenerkami posiadającymi szufladki i przepustami kablowymi, 

szafka na kółkach, wsuwana pod biurko, z blatem, z 3 szufladami, zamykana na klucz. 

8. Mała szafka na kółkach o wymiarach 400 mm (gł. i wysokość jak biurka - łącznie z 

kółkami), z 3-4 szufladami (do ustalenia z oferentem podczas pomiarów). 

9. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy od daty zakupu. 

 

Dodatkowo: 



2 Krzesła biurowe oraz 2 fotele biurowe z regulacją wysokości i podłokietnikami. 

 

Przygotował: 

Angelika Kiel 

Specjalista ds. hodowli molekularnej 

 

 


