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Załączniku nr 3 do SIWZ/ 

Załączniku nr 1 do wzoru umowy 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zakres I 

Metalowa szafka kartotekowa 

  

kolor: popielaty lub stalowy lub szary 

ilość sztuk: 1 

 
Rys.1. 

 

Szafka kartotekowa posiada szuflady przystosowane do przechowywania dokumentów 

o znormalizowanych formatach. Format dokumentu: 2 x A4 teczki zawieszkowe. 

Szuflady umieszczone na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone 

przed wypadnięciem.  

Mechanizm pozwala na wysunięcie tylko jednej szuflady jednorazowo, co zabezpiecza 

szafkę przed upadkiem.  

Kartoteki zamykane są na centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.  

Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi min. 50 kg.  

Wysokość (mm): 1360 +/- 10%  

Szerokość (mm): 840 +/- 10% 

Głębokość (mm): 620 +/- 10% 

Materiał: metalowa  

Liczba szuflad: 4  

Liczba rzędów obok siebie: dwurzędowa 
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Zakres II 

Metalowa szafka kartotekowa 

  

kolor: popielaty lub stalowy lub szary  

ilość sztuk: 1 

 
Rys.2. 

 

Szafka kartotekowa posiada szuflady przystosowane do przechowywania dokumentów 

o znormalizowanych formatach. 1 x A4 teczki zawieszkowe 

Szuflady umieszczone na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone 

przed wypadnięciem.  

Mechanizm pozwala na wysunięcie tylko jednej szuflady jednorazowo, co zabezpiecza 

szafkę przed upadkiem.  

Kartoteki zamykane są na centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.  

Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi min. 40kg.  

Wysokość (mm): 1360 +/- 10% 

Szerokość (mm): 405 +/- 10%  

Głębokość (mm): 630 +/- 10% 

Materiał: metalowa  

Liczba szuflad: 4  

Liczba rzędów obok siebie: jednorzędowa 
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Zakres III 

Fotel biurowy 

 

kolor: czarny 

ilość sztuk: 65 

 

 
Rys.3. 

 

Fotel powinien posiadać kilka stopni regulacji.  

Oparcie z tkanej siateczki powinno posiadać zewnętrzne podparcie odcinka lędźwiowego, 

które zapewni dodatkową ochronę dolnej części pleców.  

Podłokietniki powinny posiadać regulowaną wysokość i szerokość z wygodnymi i miękkimi 

nakładkami. 

Tapicerka oparcia powinna być wykonana z tkanej siateczki, która zapewnia wentylację, 

równomiernie rozprowadza ciężar ciała i pozwoliłaby uzyskać komfort podczas pracy 

wykonywanej w pozycji siedzącej. 

Parametry techniczne: 

Regulacja wysokości siedziska 

Regulacja kąta nachylenia oparcia w kilku pozycjach 

Regulacja wysokości podłokietników 

Regulacja wysokości i kąta nachylenia zagłówka 

Regulacja położenia podpórki lędźwiowej 

Materiał: mesh, siatka, aluminium 

Kolor: czarny 

Całkowita wysokość: 1270 mm +/- 10% 

Całkowita szerokość: 660 mm +/- 10% 

Wysokość siedziska: między 465-550 mm +/- 10% 

Kółka: przystosowane do powierzchni twardych 

 

Uwaga: Załączone zdjęcia mają charakter przykładowy.  


