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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do budynku Zespołu Edukacji 

    Technicznej w Łodzi przy ul. Wareckiej 41 - realizowana w ramach projektu „W drodze  

    do zawodowego sukcesu – zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności”,    

    współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

2.   Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

         39100000-3 – Meble 

39160000-1 – Meble szkolne 

39150000-8 – Różne meble i wyposażenie   

   

3.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę mebli, zgodnie z poniższymi 

      wymogami, parametrami technicznymi: 

 

Lp. Nazwa ilość Opis 

1 Biurko 

narożne 

prawe 

4 szt. Wysokość: min. 74 cm 

Głębokość: min. 100 cm 

Szerokość: min. 160 cm 

Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

Konstrukcja blatu:  płyta meblowa  

Grubość płyt korpusu i blatu: min. 18 mm 

Układ: prawy narożny 

Kolor płyty: Grusza Polna 

Możliwość wypoziomowania biurka 
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Min. 2 przepusty/zaślepki  na kable zasilające  

Płyta meblowa musi posiadać atest higieniczny E1  

2 Biurko proste 1 szt. Wysokość: min. 74 cm 

Głębokość: min. 70 cm 

Szerokość: min. 160 cm 

Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

Konstrukcja blatu:  płyta meblowa  

Konstrukcja frontów: płyta meblowa 

Grubość płyt korpusu i blatu: min. 18 mm 

Kolor płyty: Grusza Polna 

Możliwość wypoziomowania biurka 

Min. 2 przepusty/zaślepki  na kable zasilające  

Płyta meblowa musi posiadać atest higieniczny E1 

3 Kontener do 

biurka 

5 szt. Wysokość: min. 74 cm 

Głębokość: min. 45 cm 

Szerokość: min. 42 cm 

Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

Konstrukcja blatu:  płyta meblowa  

Konstrukcja frontów: płyta meblowa 

Grubość płyt korpusu i blatu: min. 18 mm 

Kolor płyty: Grusza Polna 

zamykana na kluczyk/ zamek centralny 

Szafka z min. 1 półką 

Układ otwierania: Prawy 

Aluminiowe uchwyty 

Płyta meblowa musi posiadać atest higieniczny E1 

4 Biurko 

komputerowe 

dla ucznia 

21 szt. Wysokość: min. 74 cm 

Głębokość: min. 70 cm 

Szerokość: min. 160 cm 
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Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

Konstrukcja blatu: płyta meblowa  

Grubość płyt korpusu i blatu: min. 18 mm 

Nogi biurka metalowe malowane proszkowo 

Kolor płyty: Grusza Polna 

Możliwość wypoziomowania biurka 

Min. 2 przepusty/zaślepki  na kable zasilające  

Płyta meblowa musi posiadać atest higieniczny E1 

5 Biurko 

komputerowe 

dla ucznia 

15 szt. Wysokość: min. 74 cm 

Głębokość: min. 70 cm 

Szerokość: min. 140 cm 

Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

Konstrukcja blatu: płyta meblowa  

Grubość płyt korpusu i blatu: min. 18 mm 

Nogi biurka metalowe/ malowane proszkowo 

Kolor płyty: Grusza Polna 

Możliwość wypoziomowania biurka 

Min. 2 przepusty/zaślepki  na kable zasilające  

Płyta meblowa musi posiadać atest higieniczny E1 

6 Fotel dla 

nauczyciela 

5 szt. Wysokość:  118 cm 

Głębokość:  66 cm 

Szerokość: 63 cm 

Wysokość maksymalna: 130 cm 

Siedzisko : pianka 

Tapicerka oparcia: mesh 

Regulacja oparcia 

Podłokietniki 

Pneumatyczne podnośniki  

Podstawa na kółkach  

Kolor czarny 
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7 Regał stalowy 3 szt. Wysokość:  200 cm 

Głębokość:  100 cm 

Szerokość: 40 cm 

5 poziomowy / 5 półek 

Obciążenie na poziom min. 90 kg 

Półki wykonane ze stalowej płyty walcowanej na 

zimno 

Regulacja rozmieszczenia półek co 25 mm 

Możliwość łączenia i zestawiania ze sobą modułów 

8 Szafa 

pancerna 

2 szt. Wysokość:  200 cm 

Głębokość:  41 cm 

Szerokość: 80 cm 

Min. Obciążenie półek 40 kg 

Konstrukcja zgrzewana 

Profil wew. wzmacniający drzwi 

Zamek z 2 kluczykami  

Możliwość poziomowania 

Min. 4 półki przesuwne co 50 mm 

Blacha stalowa min. 0,6 mm 

Malowana proszkowo 

Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami 

Ryglowanie w 2 punktach 

9 Krzesło 

szkolne dla 

ucznia 

104 szt. Rozmiar 6 

Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki Buk 

Grubość sklejki min. 8 mm 

Profil stelaża 20 x 20 mm 

Malowany proszkowo kolor niebieski 

Krzesło musi posiadać certyfikat dopuszczający do 

użytku w placówkach oświaty 
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10 Szafa  

z drzwiami 

przesuwnymi 

1 szt. Wysokość: min. 132 cm 

Głębokość: min. 40 cm 

Szerokość: min. 120 cm 

Płyta meblowa min. 18 mm 

Kolor płyty: Grusza Polna 

Możliwość wypoziomowania  

2 pary drzwi suwanych 

Zamek cylindryczny 2 kluczyki 

Uchwyty aluminiowe wpuszczone w drzwi 

Min. 2 półki 

Nośność półki min. 25 kg 

11 Ławka 

szkolna 

14 szt. Ławka 2 osobowa 130x50 cm 

Rozmiar 6 

Grubość blatu 18 mm 

Obrzeże PCV 2mm 

Profil 25x25 mm malowany proszkowo 

Zatyczki zabezpieczające podłogę prze zarysowaniem 

Kolor: blat buk, stelaż niebieski 

Ławka musi posiadać certyfikat dopuszczający do 

użytku w placówkach oświaty 

 

4.  Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. 

 

5.  Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania 

     umowy. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę samodzielnie, bez udziału 

     podwykonawców. 
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7. Wynagrodzenie należne wykonawcy musi obejmować całość kosztów związanych  

     z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy (zakupu) nowych mebli, koszty 

     transportu, koszty montażu, koszty związane z udzielaną gwarancją. 


