
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA MEBLE LABORATORYJNE 

dla HR DANKO ZHR oddział LASKI 
ul. Wjazdowa 1 
05-660 WARKA 

 
       1) Zestaw laboratoryjny – 2 sztuki 
            - wymiary: szerokość 210 cm, wysokość 75 cm 
            - stelaż: typ C, wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo,          
              wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie, kolor biały 
            - blat: laminat z obrzeżem zaokrąglonym o grubości 28mm, kolor biały 
            - zabudowa szafkowa: powinna zajmować 75% szerokości zestawu, szafki 
              podwieszane, 2-drzwiowe z półkami, korpusy szafek w kolorze białym, fronty 
              szafek w kolorze pastelowym ( zielony, niebieski, szary, żółty – wybór koloru po 
              przedstawieniu próbnika kolorów) 
        
       2) Zestaw laboratoryjny – 2 sztuki 
            - wymiary: szerokość 180 cm, wysokość 75 cm 
            - stelaż: typ C, wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo,          
              wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie, kolor biały 
            - blat: laminat z obrzeżem zaokrąglonym o grubości 28mm, kolor biały 
            - zabudowa szafkowa: powinna obejmować całą szerokość zestawu, szafki 
              podwieszane, 1/3 szerokości zestawu to szuflady, reszta to 2-drzwiowe szafki  z   
              półkami, korpusy szafek w kolorze białym, fronty szafek w kolorze pastelowym  
              ( zielony, niebieski, szary, żółty – wybór koloru po przedstawieniu próbnika  
              kolorów) 
 
       3)  Jednokomorowe stanowisko do mycia – 1 sztuka 
             - wymiary: szerokość 125 cm, wysokość 90 cm, głębokość 75 cm 
             - stelaż: typ C, wykonany z profili stalowych zamkniętych, malowany proszkowo,          
               wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie, kolor biały 
             - blat : konglomerat kwarcowo-granitowy typu Aglodrom z podniesionym obrzeżem  
               i rowkami ociekowymi w kolorze białym ze zlewem polipropylenowym i   
               atestowaną baterią laboratoryjną na ciepłą i zimną wodę   
 

4) Przyścienny stół laboratoryjny – 1 sztuka 

- wymiary:  wysokość 90cm, szerokość 120cm,  głębokość 75cm 

- konstrukcja stelaży: stabilna, z profili stalowych zamkniętych, typ „C”, kolor biały 

- regulacja poziomowania stołu 

- obciążenie do 120 kg 

- blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego o grubości co najmniej        

  20mm, przednia część  zaokrąglona,  w kolorze białym  

 

5) Przyścienny stół laboratoryjny – 1 sztuka 

- wymiary: wysokość 60cm, szerokość 90cm,  głębokość 60cm 

- konstrukcja stelaży: stabilna, z profili stalowych zamkniętych, typ „C”, kolor biały 



- regulacja poziomowania stołu 

- obciążenie do 100 kg 

- blat wykonany z laminatu o grubości 25-35mm, przednia część zaokrąglona, w    

  kolorze białym 

 

6) Krzesło obrotowe – 4 sztuki 

- solidna podstawa pięcioramienna na kółkach jezdnych 

- mechanizm CPT 

- regulacja wysokości siedziska 

- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie 

- kolor: wybór koloru tapicerki  po ustaleniu koloru frontów szafek laboratoryjnych 

 

I. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin Laski, przesłać 
listownie na jego adres lub pocztą elektroniczną na adres zhrlaski@danko.pl  w 
terminie do 20.03.2019.  

 
II. Miejsce realizacji zamówienia: HR DANKO ZHR oddział Laski, ul. Wjazdowa 1,     

05-660 Warka 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019. 
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