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Część nr 1 
 

*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………… 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 

Podatek VAT 
Wartość 
brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy 

oferowanego produktu Stawka Wartość 

1 Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami, typu „MARKUS  
- Kolor: Ciemnoszary; 
- Funkcja regulacji nachylenia z blokadą; 
- Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca; 
- Regulowana wysokość siedziska; 
- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza; 
 
Wymiary: 
- Szerokość: 60-65 cm;  
- Głębokość: 55-65 cm;  
- Minimalna wysokość: 120-135 cm;  
- Maksymalna wysokość: 135-145 cm;   
- Szerokość siedziska: 50-55 cm;  
- Głębokość siedziska: 45-50 cm;   
- Minimalna wysokość siedziska: 45-50 cm;  
- Maksymalna wysokość siedziska: 55-60 cm;  
- Gwarancja min. 24 m-ce 
 
Zdjęcie poglądowe 

 

szt. 6       

razem  razem   



UKW/DZP-281-D-135/2020 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

str. 2 

 

Część nr 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                           …………………………………………………….… 

                                                                                                                                                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy oferowanego 

produktu 
Stawka Wartość 

1 Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami, typu „MARKUS” 
- Kolor: Ciemnoszary; 
- Funkcja regulacji nachylenia z blokadą; 
- Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca; 
- Regulowana wysokość siedziska; 
- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza; 
 
Wymiary: 
- Szerokość: 60-65 cm;  
- Głębokość: 55-65 cm;  
- Minimalna wysokość: 120-135 cm;  
- Maksymalna wysokość: 135-145 cm;   
- Szerokość siedziska: 50-55 cm;  
- Głębokość siedziska: 45-50 cm;   
- Minimalna wysokość siedziska: 45-50 cm;  
- Maksymalna wysokość siedziska: 55-60 cm;  
- Gwarancja min. 24 m-ce 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

 
 

szt. 3      

 

Razem  Razem   
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Część nr 3  

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Fotel Biurowy ergonomiczny z podłokietnikami, typu „NARIO-150”. 
- Regulowany zagłówek z wbudowanym mechanizmem Tilt (funkcja 
kołysania).  
- Fotel wykończono wytrzymałą na wycieranie tkaniną;  
- Oparcie oraz zagłówek obszyto wygodną i oddychającą siatką membranową; 
- obrotową podstawę wykonano z lekkiego i mocnego nylonu; 
 
- Materiał: siatka / nylon / stal; 
- Kolor obicia: Odcienie szarości; 
- Kolor korpusu: Czarny; 
- Oparcie i zagłówek obszyte oddychającą siatką z elastycznego włókna; 
- Wysokiej jakości tkanina na siedzisku; 
- Podłokietniki pokryto miękką nakładką z tworzywa, odporną na zabrudzenia; 
- Regulowana wysokość podłokietników; 
- Regulowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- Profilowana pianka siedziska o wysokiej sprężystości 55-60 kg/m3; 
- Mechanizm odchylania oparcia z regulacją oporu oraz możliwością blokady 
w kilku pozycjach; 
- Regulowana wysokość siedziska na podnośniku gazowym; 
- Obrotowa nylonowa pięcioramienna podstawa; 
- Ramię podstawy 350 mm; 
- Nylonowe kółka o średnicy 50 mm; 
 
Wymiary: 
- Wysokość całkowita: 105-130 cm; 
- Wysokość siedziska: 45-55 cm; 
- Szerokość siedziska: 50×55 cm; 
- Wysokość oparcia: 55-65 cm; 
- Szerokość oparcia: 40-50 cm; 
- Obciążenie maksymalne: 125-135 kg. 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

Szt. 8      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 
 

 
 
 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 
 

Razem  razem   
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Część nr 4 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Fotel biurowy z podłokietnikami, typu „Classic HL.107N”  
 
Wymiary: 
Wysokość – 110-120 cm; 
Głębokość – 60-65 cm; 
Szerokość – 55-60 cm; 
Wysokość maksymalna – 120-130 cm; 
Głębokość siedziska -  40-50 cm; 
 
Konstrukcja: 
Konstrukcja szkieletu – rama metalowa; 
Tapicerka siedziska – tkanina; 
Wykonanie siedziska – pianka; 
Tapicerka oparcia – siatka mesh; 
Wykonanie oparcia – siatka mesh; 
Nogi/Stopki – rolka; 
Tapicerka – tkanina; 
- Wysokość siedziska jest regulowana za pomocą specjalnego uchwytu, 
siedzisko można opuszczać i podnosić o 10 cm z 40 na 60 cm wysokości 
siedziska; 
- Podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa posiadają możliwość 
regulacji; 
- Gwarancja – 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 
 

Szt. 4      

 



UKW/DZP-281-D-135/2020 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

str. 6 

 

2 Fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami, tapicerowany, typu ”MEFISTO  
 
- Kolor: Czarny;  
- Mechanizm: TILT umożliwiający bujanie się w fotelu oraz jego blokadę w pozycji do 
pracy;  
- Tkanina oddychająca Micro;  
- Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;  
- Lekki profil w części lędźwiowej kręgosłupa, profilowane siedzisko; 
- Regulowana siła wychylenia; 
- Nylonowa podstawa jezdna;  
- Kółka miękkie nierysujące powierzchni twardych; 
 
- Gwarancja: 24 miesiące.  
 
Wymiary: 
- Wysokość: 110-120 cm; 
- Wysokość siedziska: 40-55 cm; 
- Szerokość: 45-55 cm; 
- Głębokość: 45-50 cm; 
- Wysokość podłokietników: 20-25 cm; 
- Wysokość oparcia: 60-65 mm; 
- Maksymalne obciążenie: 110 -120 kg; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

Szt. 2      

 

3 Fotel gabinetowy, typu „HALMAR CAYMAN  
Wymiary: 
- Szerokość siedziska: 50-55 cm;  
- Głębokość siedziska: 45-55 cm;  
- Wysokość siedziska:  45-60 cm;  
- Całkowita wysokość: 115-130 cm; 
- Szerokość fotela: 60-70 cm; 
- Głębokość fotela: 60-125 cm (po rozłożeniu oparcia; 
 
Specyfikacja: 

 
Szt. 4      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

- Materiał: Tkanina membranowa; 
- Regulowana wysokość siedziska; 
- Mechanizm TILT; 
- Regulacja wysokości siedziska; 
- Wyprofilowane oparcie; 
- Stałe podłokietniki; 
- Udźwig 120-130 kg; 
- Blokada siedziska i oparcia; 
- Dwie poduszki w komplecie lędźwiowa i pod kark); 
- Kolor: Tapicerka: Przód- Turkusowy+jasny popiel; 
Tył i boki: Czarny; 
- Podstawa: Czarna; 
Gwarancja: 24 miesiące; 

Zdjęcie poglądowe: 
 

 

 

 
 

Razem  razem   
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Część nr 5 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami, typu „MILLO” 
Cechy krzesła: 
- Oparcie i siedzisko pokryte odporną na ścieranie tkaniną. 
- Wyprofilowane oparcie – podpiera dolną część placów i pomaga zachować właściwą 
postawę. 
- Wygodnie wyprofilowane siedzisko. 
- Mechanizm odchylania TILT pozwalający zablokować krzesło w jednej pozycji lub 
zwolnić blokadę i przejść w tryb swobodnego bujania. 
- Regulowany opór odchylania oparcia. 
- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa. 
- Czarna podstawa jezdna wykonana z tworzywa o dużej odporności. 
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego. 
- Wykonany zgodnie z normami ISO9001. 
 
Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 135-135 kg; 
Kolor: Czarny lub Ciemny Szary; 
Wymiary krzesła: 
- wysokość: 85-95 cm 
- szerokość oparcia: 35-45 cm; 
- wysokość oparcia: 45-55 cm; 
- głębokość siedziska: 40-50 cm; 
- szerokość siedziska: 40-50 cm; 
- wysokość siedziska: 45-55 cm; 
 
Gwarancja min. 24 miesiące 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 
 

Szt. 1      

 

2 Fotel biurowy, typu „MILLBERGET”. 
- regulowana funkcja odchylenia; 
- wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- regulowana wysokość siedziska; 
- kolor: Czarny; 
 

Szt. 2      
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Wymiary: 
- głębokość: 60-70 cm; 
- maksymalna wysokość: 120-125 cm; 
- szerokość siedziska:45-55 cm; 
- głębokość siedziska: 45-50 cm; 
- minimalna wysokość siedziska: 40-50 cm; 
- maksymalna wysokość siedziska: 55-60 cm; 
- gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 
 

3 Fotel gamingowy kubełkowy, typu „INFINI/FOTEL C65”. 
 
Specyfikacja: 
- Kolor: czarny/szary z elementami czerwonymi lub żółtymi; 
- Materiał: Wysokiej jakości ekoskóra; 
- Miękkie tapicerowane podłokietniki; 
- Regulowane podłokietniki; 
- Płynna regulacja oparcia z blokadą; 
- Regulacja wysokości, obrotowy 360 stopni; 
- Dwie poduszki w komplecie (lędźwiowa i pod kark); 
- Ze względów technologicznych wymiary mogą się różnić 1-4 %; 
- Wysuwany miękki podnóżek; 
- Kółka kauczukowe, sportowe; 
 
Wymiary: 
- Wysokość maksymalna: 115-135 cm; 
- Wysokość maksymalna do siedziska: 45-55 cm; 
- Wysokość minimalna do siedziska: 35-45 cm; 
- Wymiary siedziska: 50x50 cm; 
- Szerokość całkowita z podłokietnikami: 60-65 cm; 
- Maksymalne obciążenie: 120-150 kg; 
 
- gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

Szt. 2      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 

Razem  razem   
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Część nr 6 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami, typu „SIGNAL Q-345”,  
- kolor: Czarny. 
- siedzisko i oparcie tkanina; 
- tapicerka fotela wykonana jest z tkaniny membranowej (siedzisko) oraz siatki 
(oparcie); 
- wyprofilowane wysokie oparcie; 
- podpórka  pod głowę; 
- podstawa: metal; 
- mechanizm: Tilt; 
 
Wymiary: 
- Głębokość:45-50 cm; 
- Szerokość: 60-65 cm; 
- Wysokość: 115-130 cm; 
- Wysokość siedziska: 45-60 cm; 
- Max. Obciążenie: 120-130 kg; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt. 3      

 

2 Fotel obrotowy z podłokietnikami, typu ”SIGNAL Q-025”. 
- kolor: Czarny; 
Materiał: 
- Tapicerka membranowa + siatka; 
- metal; 
- mechanizm TILT; 
Wymiary: 
- szerokość siedziska: 55-65 cm; 
- głębokość siedziska: 45-55 cm; 
- wysokość mebla: 115-125 cm; 
- wysokość siedziska 45-55 cm; 
- Obciążenie maksymalne: 100-120 kg; 

Szt. 3      
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- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 
 

3 Krzesło biurowe z podłokietnikami, typu „UNIQUE Black on Black PLUS LF”. 
– kolor: Ciemnoszary; 
- Mechanizm TILT; 
- Regulowane podłokietniki posiadające miękkie nakładki; 
- Siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny materiałowej LF; Odporność tkaniny 
materiałowej LF – 100 000 cykli Martindale’a; 
- Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej; 
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego; 
- Maksymalne obciążenie 130 kg; 
 
 Wymiary: 
- wysokość: 100-110 cm; 
- szerokość: 65-70 cm; 
- wysokość oparcia: 55-60 cm; 
- szerokość oparcia: 45-50 cm; 
- głębokość siedziska: 45-50 cm; 
- szerokość siedziska: 45-50 cm; 
- wysokość siedziska: 45-55 cm; 
 Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

Szt. 2      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Razem  razem   
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Część nr 7 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Biurko z szufladami (3 szuflady) i otwarta z boku półka. 
- Kolor okleiny: jasny szary. 
- Wymiary całkowite: 110x50x76 cm (szer. X gł. X wys.) (+/- 10 cm); 
- Materiał: Płyta meblowa-wiórowa; 
- Szuflady z uchwytami; 
- Uchwyty w kolorze: Chrom; 
- Gwarancja: min.24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 
 

Szt. 2      

 

2 Fotel biurowy tapicerowany, typu „GIOSEDIO”GPX011 
- Kolor obicia: Szary.  
- Regulowane podłokietniki, zagłówek i wysokość siedziska. 
- Materiał: Tkanina; Siedzisko i oparcie fotela wykonane z wysokiej jakości materiału 
zapewniającego optymalny przepływ powietrza; 
- Regulacja wysokości zagłówka; 
- Mechanizm Multiblock, umożliwiający blokadę oparcia w dowolnej pozycji; 
- W zestawie znajdują się dwie poduszki regulowane na poziomie odcinka 
lędźwiowego oraz karku; 
- Podstawa Chromowana, metalowa z 5 podwójnymi, gumowymi kółkami; 
 
Wymiary: 
- Szerokość: 60-65 cm; 
- Głębokość: 60-65 cm; 
- Wysokość: 110-115 cm; 
- Szerokość siedziska: 45-50 cm; 
- Głębokość siedziska: 45-50 cm; 
- Obciążenie max: 110-120 kg; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 

 
 
 
 

Szt. 2      

 



UKW/DZP-281-D-135/2020 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

str. 15 

 

 
*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

Zdjęcie poglądowe: 
 

 

Razem  razem   
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Część nr 8 
 

*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Regał metalowy, typu „BR12-SZARY-120”. 
WAŻNE! W komplecie DODATKOWE śruby M-8x45 lub 50 mm (długość śruby) z pełnym 
gwintem i nakrętką z podkładkami do połączenia regałów ze sobą! (Pkt.2 (poniżej). 
 
Wymiary/Specyfikacja: 
- Wysokość: 180-200 cm; 
- Szerokość: 90-100 cm; 
- Głębokość: 45 cm; 
- Ilość półek: 5; 
- Max. Obciążenie półki: 120 kg; 
- Kolor: Szary  
- Materiał wykonania: Stal malowana; 
- Sposób montażu: skręcany; 
- Półki regulowane; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

 

Szt. 20      

 

2 Śruby M-8x45 lub 50 mm (długość śruby) z pełnym gwintem i nakrętką z podkładkami do 
połączenia regałów ze sobą! 

 
Szt. 100      

 

Razem  razem   
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Część nr 9 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Wszystkie meble pkt.1-4 mają tworzyć zestaw - całość kolekcji! 
 
Biurko Office, typu BRW 150.  
- Blaty w kolorze: Dąb Sonoma; 
Wymiary: 
- Długość: 145-150 cm; 
- Szerokość: 65-70 cm; 
- Wysokość: 70-75 cm; 
 
Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa, folia finish, stelaż biurka metal malowany 
proszkowo; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
- Solidne podparcie stanowi tylny panel oraz stelaż wykonany z aluminium; 
- Otwory na kable; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt. 5      

 

2 Regał biurowy, typu regał BRW Office. 
- Mebel wyposażony jest w 3 otwarte półki na dokumenty i segregatory;  
- Nośność półki: max; 5 kg;  
- Zabudowana dolna część mebla posiada dodatkową półkę na dokumenty i 
segregatory; 
- Ilość drzwi na dole z uchwytami: 2 szt. 
- Regał wsparty jest na minimalistycznych stopkach w kolorze: Chrom; 
- kolor: Dąb Sonoma; 
 
Wymiary: 
- Głębokość: 35-40 cm; 
- Szerokość: 75-80 cm; 
- Wysokość: 218-221 cm; 

 
 Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
Front: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 

Szt. 5      
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Blat: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
Akcesoria: zawiasy Hettich, prowadnice kulkowe, uchwyty-tworzywo w kolorze: 
Chrom; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

3 Regał biurowy z półkami na segregatory, typu regał BRW Office , 
- Mebel wyposażony jest w 5 otwartych półek. 
- Nośność półki: max; 5 kg;  
- Regał wsparty jest na minimalistycznych stopkach w kolorze: Chrom; 
- Kolor: Dąb Sonoma; 
  
Wymiary: 
- Głębokość: 35-40 cm; 
- Szerokość: 45-52 cm; 
- Wysokość: 218-221 cm; 
 
 Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
Front: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

 
 

Szt. 1      
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4 Kontener na kółkach do biurka, typu komoda BRW Office.  
- Kolor: Dąb Sonoma; 
- Ilość szuflad: 3; (zróżnicowana głębokość szuflad); 
- Obrotowe kółka; (2 x hamulec); 
- Kompaktowe wymiary kontenera pozwalają schować go pod biurkiem; 
  
Wymiary: 
- Głębokość: 35-40 cm; 
- Szerokość: 38-40 cm; 
- Wysokość: 50-55 cm; 
 
 Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
Front: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
- zawiasy Hettich; 
- prowadnice kulkowe; 
- uchwyty-tworzywo w kolorze: Chrom; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe:  

 

 
 

Szt. 5      

 

5 Fotel biurowy z zagłówkiem powleczony mikrosiatką. 
- Kolor korpusu: Biały; 
- Kolor obicia: Czarny; 
- Maksymalne obciążenie 120-130 kg; 
- Regulacja wysokości siedziska; 
- Pokrycie: Tkanina MESH; 
- Specjalne regulowane podparcie dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa; 
- Silikonowe kółka; 
- siedzisko, wypełnione miękką podwójną gąbką; 
- oparcie, zagłówek powleczone mikrosiatką; 
- pięcioramienna podstawa; 
 
 Wymiary: 
- wysokość mebla: 128 cm minimalna + 6 cm regulacji; 
- szerokość mebla: 65-70 cm; 
- wysokość oparcia: 55-60 cm; 
- szerokość oparcia: 45-50 cm; 
- głębokość siedziska: 45-50 cm; 
- szerokość siedziska: 45-50 cm; 
- wysokość siedziska: 45-50 cm; 
 

Szt. 6      
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Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

 
 

6 Wszystkie meble pkt. 6-11 mają tworzyć zestaw - całość kolekcji! 
 
Regał biurowy z półkami, typu Office Lux BRW. 
- Mebel wyposażony jest w 2 otwarte półki. 
- Nośność półki: max; 5 kg;  
- Regał wsparty jest na minimalistycznych stopkach w kolorze: Chrom; 
- Kolor: Jasny Szary; 
  
Wymiary: 
- Głębokość: 35-40 cm; 
- Szerokość: 50-52 cm; 
- Wysokość: 110-114 cm; 
 
 Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa, folia finish, melamina; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa, folia finish, melamina; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

Szt. 1      

 

7 Komoda mobilna na kółkach do biurka, typu komoda BRW Office Lux.  
- Korpus mebla: kolor: Jasny Szary; 
- Fronty: Szkło lakierowane: Kolor: Grafit; 
- Ilość szuflad: 3; (zróżnicowana głębokość szuflad); 
- Górna szuflada na zamek; 
- Obrotowe kółka; 
- Kompaktowe wymiary komody pozwalają schować ją pod biurkiem; 

Szt. 1      
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Wymiary: 
- Głębokość: 35-40 cm; 
- Szerokość: 35-40 cm; 
- Wysokość: 55-60 cm; 
 
 Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa,folia finish, melamina; 
Front: szkło lakierowane, płyta meblowa-wiórowa, folia finish, melamina; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa,folia finish, melamina;  
- zawiasy puszkowe Hettich; 
- prowadnice kulkowe; 
- uchwyty-tworzywo w kolorze: Chrom; 
- zamki metalowe; 
- rolki kontenera – tworzywo jasne szare (2 x hamulec); 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

8 Szafka biurowa 2 drzwiowa zamykana na klucz, typu Office Lux BRW. 
- Korpus mebla: kolor: Jasny Szary; 
- Fronty: Szkło lakierowane: Kolor: Grafit; 
- Ilość drzwi: 2; 
- Ilość półek na segregatory: 2; 
- Proste nowoczesne uchwyty-tworzywo, kolor: Chrom; 
- Szafka wsparta na minimalistycznych stopkach w kolorze: Chrom; 
 
Wymiary: 
- Głębokość: 35-40 cm; 
- Szerokość: 75-80 cm; 
- Wysokość: 110-115 cm; 
 
 Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa,folia finish, melamina; 
Front: szkło lakierowane, płyta meblowa-wiórowa, folia finish, melamina; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa,folia finish, melamina;  
- zawiasy puszkowe Hettich; 
- prowadnice rolkowe; 
- zamki metalowe; 

 
- Gwarancja: min. 24 miesiące; 

 

Szt. 1      
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Zdjęcie poglądowe: 

 
 

9 Regał biurowy, typu Regał Office Lux BRW. 
- Korpus mebla: kolor: Jasny Szary; 
- Fronty: Szkło lakierowane: Kolor: Grafit; 
- Mebel wyposażony jest w 3 otwarte półki na dokumenty i segregatory;  
- Nośność półki: max; 5 kg;  
- Zabudowana dolna część mebla posiada dodatkową półkę na dokumenty i 
segregatory; 
- Ilość drzwi na dole: 2 z uchwytami-tworzywo w kolorze: Chrom:  
- Regał wsparty jest na minimalistycznych stopkach w kolorze: Chrom; 
 
Wymiary: 
- Głębokość: 35-40 cm; 
- Szerokość: 75-80 cm; 
- Wysokość: 218-221 cm; 
 
 Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa,folia finish, melamina; 
Front: szkło lakierowane, płyta meblowa-wiórowa, folia finish, melamina; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa,folia finish, melamina;  
- zawiasy puszkowe Hettich; 
- prowadnice rolkowe; 
- zamki metalowe; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 
 

Szt. 1      
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10 Biurko narożne, typu Office Lux BRW. 
 
- Blat i tylny panel-kolor: Jasny Szary; 
- W blatach otwory na kable; 
- Blaty grubsze niż pozostałe meble z kolekcji; 
Wymiary: 
- Długość: 218-223 cm; 
- Szerokość: 165-170 cm; 
- Wysokość: 75-80 cm; 
 
Materiały: 
Stelaż biurka: profil stalowy lakierowany proszkowo w kolorze: Chrom; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa, folia finish; 
 
- Gwarancja: min.24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

Szt. 1      

 

11 Regał biurowy zamykany na klucz, typu Regał Office BRW. 
- Korpus mebla-kolor: Jasny Szary; 
- Fronty: Szkło lakierowane-kolor: Grafit; 
- Ilość drzwi- góra: 2; (zamykane na klucz); 
- Ilość drzwi- dół: 2; (zamykane na klucz); 
- Drzwi górne wyższe od dolnych; 
- Ilość półek na segregatory- góra: 2; 
- Ilość półek na segregatory- dół: 1; 
- Szuflady z uchwytami pomiędzy górnymi i dolnymi drzwiami: 2; 
- Proste nowoczesne uchwyty-tworzywo w drzwiach i szufladach-kolor: Chrom; 
- Szafka wsparta na minimalistycznych stopkach w kolorze: Chrom; 
 
Wymiary: 
- Głębokość: 35-40 cm; 
- Szerokość: 75-80 cm; 
- Wysokość:218- 221 cm; 
 
 Materiały: 
Korpus: płyta meblowa-wiórowa,folia finish, melamina; 
Front: szkło lakierowane, płyta meblowa-wiórowa, folia finish, melamina; 
Blat: płyta meblowa-wiórowa,folia finish, melamina;  
- zawiasy puszkowe Hettich; 
- prowadnice rolkowe; 
- zamki metalowe; 
 
- Gwarancja: min. 24 miesiące 
 
Zdjęcie poglądowe: 

Szt. 1      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 
 

 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Razem  razem   
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Część nr 10 
 

*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 
Fotel gabinetowy, typu „HALMAR CAYMAN  
- Szerokość siedziska: 50-55 cm; 
- Głębokość siedziska: 45-50 cm; 
- Wysokość siedziska:  55-60 cm; 
- Całkowita wysokość: 115-130 cm; 
- Szerokość fotela: 65-70 cm; 
- Głębokość fotela: 60-125 cm (po rozłożeniu) oparcia; 
Specyfikacja: 
- Materiał: Tkanina membranowa; 
- Regulowana wysokość siedziska; 
- Mechanizm TILT; 
- Regulacja wysokości siedziska; 
- Wyprofilowane oparcie; 
- Stałe podłokietniki; 
- Udźwig 120 -130 kg; 
- Blokada siedziska i oparcia; 
- Dwie poduszki w komplecie lędźwiowa i 
pod kark); 
- Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, - 
Podstawa: Czarna; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szt. 3      

 

Razem  razem   
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Część nr 11 
 

 
*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 

Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i 
nr katalogowy 
oferowanego 

produktu 
Stawka Wartość 

1 

Regał biurowy na nóżkach z regulowanymi półkami. Wysokość i wytrzymałość półek 
dopasowana do segregatorów. Wykończenie PCV zapewnia trwałość i odporność na 
uderzenia. 
 
Wymiary: 

- Wysokość: 175-182 cm; 

- szerokość: 75-80 cm; 

- głębokość: 25-32 cm; 

Informacje dodatkowe: 
- Kolor: Olcha; 

- płyta laminowana; 

- obrzeże PCV; 

- 5 półek; 

- plecy z płyty HDF 

- Odległość miedzy półkami regulowana 

 
- Gwarancja: minimum 24 miesiące 
Zdjęcie poglądowe: 

 

 

Szt. 3      

 

Razem 
 
 

razem  
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Część nr 12 
 

*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych i maksymalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto 

Podatek VAT Wartość 
brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Fotel obrotowy gabinetowy. 
SPECYFIKACJA: 
- Wyprofilowane wygodne, wysokie oparcie zintegrowane z 
zagłówkiem; 
- Szerokie komfortowe siedzisko; 
- Stałe podłokietniki  z miękkimi  nakładkami; 
- Mechanizm TILT; 
- Eleganckie i nowoczesne wzornictwo; 
- Wytrzymała Eco skóra; 
- Stabilna metalowa podstawa; 
DANE TECHNICZNE: 
Wymiary: 
- Szerokość całkowita: 60-65 cm; 
- Wysokość całkowita: 105-115 cm; 
- Wysokość siedziska: 40-50 cm; 
- Głębokość: 65-70 cm; 
- Materiał: Eco skóra; 
- Kolor: Beżowy; 
- Rodzaj kółek: miękkie; 
 
- Gwarancja min. 24 miesiące; 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 
 

Szt. 2      

 

Razem  razem   


