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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Cz ęść B 
Fotel biurowy dla asystenta 
Sztuk 1 
 

Cecha Opis Uwagi 

Właściwości Fotel biurowy, tapicerowany, obrotowy, z 
oparciami na łokcie, zawierający 
mechanizm ruchomy pozwalający na 
blokowanie fotela w pozycji pracy, 
regulacja wysokości za pomocą 
podnośnika pneumatycznego. 

Z przeznaczeniem dla osoby 
pracującej długo przy 
komputerze 

Kolor Czarny, szary, ewentualnie ciemno zielony  

Wysokość 
oparcia  

610 - 650 mm.  

Siedzisko 
(Szerokość x 
Głębokość) 

 (490- 510) x (510 – 530) mm  

Wysokość 
całego krzesła 

1150-1300  

 
 

Krzesło dla staŜysty 
Sztuk 4 
 
 Opis Uwagi 

Właściwości Metalowa konstrukcja ramy,  tapicerowane 
miękkie siedzisko i oparcie, lakierowana 
na czarno rama 

 

Kolor 
siedziska i 
oparcia 

Ciemnoszary lub czarny  

Wysokość 
oparcia  

350 – 400 mm.  

Siedzisko 
(WxSxG) 

(460-480) x (470-480) x (400-430)  mm  

 



Regał na ksiąŜki 
Sztuk 1 
 
Cecha Opis Uwagi 

Właściwości Regał, co najmniej 5-6 półek, ewentualnie na 

dole szafka zamykana na drzwi, poŜądana 

moŜliwość regulacji odstępów między półkami 

 

Kolor Buk (jasny buk)  

Wysokość 180 – 200 cm  

Szerokość 80 – 120 cm  

Głębokość 30 – 40 cm  

 
 

Biurka dla staŜystów. 
Sztuk 4 
 
Cecha Opis Uwagi 
wysokość 70-80 cm  
szerokość 65-75cm  
długość 120-140cm  
kształt prostokątny  

konstrukcja blat drewniany, moŜe być laminowany, odporny na ścieranie, nogi biurka – 
konstrukcja metalowo-drewniana, np. metalowe nogi z cienkimi, 
demontowanymi drewnianymi parawanami 

 

kolor jasny buk lub szary (jasnoszary, ciemnoszary, grafitowy, itp.)  

elementy 
dodatkowe 

nadstawka pod monitor (typu LCD) – np. na metalowych wysięgnikach  

 
 

Kontenery z szufladami dla staŜystów. 
Sztuk 4 
 
Cecha Opis Uwagi 
wysokość 70-80 cm (musi mieścić się 

pod biurkiem! ) 
szerokość 65-75cm  
długość 65-75cm  
kształt prostokątny  

konstrukcja blat drewniany, moŜe być laminowany, odporny na ścieranie, co 
najmniej 4 szuflady zamykane na kluczyk 

 

kolor jasny buk lub szary (jasnoszary, ciemnoszary, grafitowy, itp.)  

elementy 
dodatkowe 

kontenery muszą być na kółkach z moŜliwością blokowania kółek 
(stabilizacja pozycji) 

 

 



Biurko dla asystenta. 
Sztuk 1 
 
Cecha Opis Uwagi 
wysokość 70-80 cm  
szerokość 
długość 
kształt 

 ew. podobny 
„ergonomiczny” 
kształt, przy czym 
całkowity 
maksymalny 
wymiar nie 
powinien 
przekroczyć  
100cm  x 160cm 

konstrukcja blat drewniany, moŜe być laminowany, odporny na ścieranie, nogi biurka 
– konstrukcja metalowo-drewniana, np. metalowe nogi z cienkimi, 
demontowanymi drewnianymi parawanami 

 

kolor jasny buk  

elementy 
dodatkowe 

nadstawka pod monitor (typu LCD) – np. na metalowych wysięgnikach  

 
 

Kontener z szufladami dla asystenta. 
Sztuk 1 
 
Cecha Opis Uwagi 
wysokość 70-80 cm (musi mieścić się 

pod biurkiem! ) 
szerokość 65-75cm  
długość 65-75cm  
kształt prostokątny  

konstrukcja blat drewniany, moŜe być laminowany, odporny na ścieranie, co 
najmniej 4 szuflady zamykane na kluczyk 

 

kolor jasny buk  

elementy 
dodatkowe 

kontenery muszą być na kółkach z moŜliwością blokowania kółek 
(stabilizacja pozycji) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-70cm 

80-100cm 

120-160cm 

60-80cm 



Szafka aktowa na segregatory dla asystenta. 
Sztuk 1 
 
Cecha Opis Uwagi 
wysokość 180 - 220 cm   
szerokość 60-85cm  
głębokość 35-45cm  
kształt prostokątny  

konstrukcja drewniana, moŜe być laminowana, odporna na ścieranie, co najmniej 5 
półek na segregatory na kartki A4 (odstęp pomiędzy półkami co najmniej 
32cm), poŜądane zamknięcie na Ŝaluzje kaŜdej z półek lub 2-3 półek (ew. 
na drzwiczki całości) 

 

kolor jasny buk  

 


