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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

CZĘŚĆ I Dostawa mebli biurowych do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) 

 

Przedmiot Opis minimalnych wymagań 

Biurko – 1 szt. Minimalne wymiary – szer. 120 cm, głęb. 60 cm, wys. 75 cm 

Kształt: prostokąt 

3-4 szuflady z możliwością zamontowania pod biurkiem po prawej lub po 
lewej stronie   

Materiał: płyta meblowa laminowana lub płyta MDF  

Kolorystyka: odcienie jasnego dębu do ustalenia po wyborze Wykonawcy 

Fotel biurowy – 1 szt. Fotel obrotowy z mechanizmem TILT 

Regulowana wysokość  

Minimalne wymiary: szer. 60 cm, głęb. 50 cm 

Tapicerowane siedzisko i oparcie z ekoskóry 

Profilowane oparcie 

Podłokietniki  

Kolorystyka: odcienie beżu lub szarości do ustalenia po wyborze Wykonawcy 

Regał – 1 szt. Wymiary: szer. 270 cm, głęb. 45 cm, wys. 200 cm 

Półki otwarte  

Materiał: płyta meblowa laminowana lub płyta MDF  

Kolorystyka - odcienie jasnego dębu do ustalenia po wyborze Wykonawcy 

Stół i 4 krzesła – 1 

komplet 

Kształt: kwadrat lub prostokąt 

Stół rozkładany 

Minimalne wymiary: szer. 80 cm, dług. 80-180 cm 

Siedzisko tapicerowane, bez podłokietników  

Stelaż płyta meblowa laminowana lub płyta MDF  

Kolorystyka – odcienie jasnego dębu do ustalenia po wyborze Wykonawcy 
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CZĘŚĆ II Dostawa mebli biurowej do biura Zamawiającego w Kieżmarku (Słowacja) 

 

Przedmiot Opis minimalnych wymagań 

Fotel biurowy – 1 szt. Fotel obrotowy z mechanizmem TILT 

Regulowana wysokość  

Minimalne wymiary: szer. 60 cm, głęb. 50 cm 

Tapicerowane siedzisko i oparcie z ekoskóry 

Profilowane oparcie 

Podłokietniki  

Kolorystyka: do ustalenia po wyborze Wykonawcy 

 

Witryna – 1 szt. Witryna szklana z dolną zamykaną skrzynią – witryna zamykana, 
dwudrzwiowa z minimum 3 szklanymi półkami 

Wymiary: szer. 90 cm, głęb. 48 cm, wys. 190 cm 

Kółka z hamulcami 

Liczba półek – minimum 3 szklane, z możliwością płynnej regulacji wysokości 
ich umieszczenia 

Materiał: szkło, aluminium, płyta meblowa sklejka min. 36 mm, profile 
narożne z anodyzowanego aluminium 

Kolorystyka: do ustalenia po wyborze Wykonawcy 

 

 


