
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup i dostawa mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy” 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach RPO WD na 

lata 2007-2013” 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis mebli biurowych i wyposażenia 

 

Lp. DANE OGÓLNE/ WYMAGANIA LICZBA SZTUK LOKALIZACJA OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

1. Stół konferencyjny składany 160x80 cm 30 sala konferencyjna blat o grubości 30mm                
w laminacie HPL odpornym                   
na zarysowania, wykończony 
obrzeżem ABS o gr. 3mm stelaż 
stołu składany metalowy, z 
blokadą otwarcia, z 
regulatorami poziomu i 
przelotem kablowym, w kolorze 
szary metalik 

2. Krzesło konferencyjne  170 sala konferencyjna krzesło o nowoczesnym design’e 
na stelażu metalowym, 
malowany proszkowo na kolor 
szary metalik, z profilu o 
średnicy 20mm , siedzisko i 
oparcie oraz kubełek wykonany 
z giętej sklejki bukowej 
wyściełanej gęstą pianką ciętą o 
gęstości 35 kg/m3. w tapicerce 
trudnozapalnej i odpornej na 
ścieranie min. 150 000 cykli 

3. Mównica jezdna 1 sala konferencyjna konstrukcja stalowa z panelami 
dekoracyjnymi w laminacie HPL 
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z dwoma stopkami z 
regulatorem poziomów i 
dwoma kółkami z hamulcem, 
posiadająca półkę na materiały 
prelekcyjne, pochyły pulpit do 
czytania 

4. Wózek transportowy  1 sala konferencyjna  Wózek do przewozu krzeseł 
konferencyjnych  

5. Biurko prostokątne  
- o wymiarach 140x80cm 
- o wymiarach 160x80cm 
- o wymiarach 180x80 

Łącznie 45 sztuk, w tym: 
- 25 sztuk 
- 10 sztuk 
- 10 sztuk 

pokoje biurowe blat o grubości 30mm w 
laminacie HPL odpornym na 
zarysowania, wykończony 
obrzeżem ABS o gr. 3mm stelaż 
biurka metalowy w kształcie 
litery "T" z kanałami kablowymi 
w nogach i pod blatem, 
osłonami perforowanymi nóg, 
rastrem perforowanym 
przednim, regulatorami 
poziomów, możliwością 
regulacji wysokości biurka, kolor 
- szary metalik 

6. Kontener szufladowy  45 pokoje biurowe konstrukcja z płyty meblowej 
melaminowanej o gr. 22mm 
wykończonej obrzeżem ABS o 
gr. 3mm z szufladami 
wyposażonymi w metalowe 
wkłady, prowadnice z cichym 
domykiem, zamkiem 
centralnym,  patentowym, 
blokada wysuwu więcej niż 
jednej szuflady, kółka jezdne 
łożyskowane z miękką 
charakterystyką do powierzchni 
twardych, uchwyty metalowe 
128mm o przekroju "C" 
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7. Fotel obrotowy z podłokietnikami 45 pokoje biurowe fotel na podstawie aluminiowej 
polerownej, 5 ramiennej z 
siłownikiem gazowym, kółkami 
z charakterystyką do 
powierzchni twardych, 
mechanizm synchroniczny z 
płynną blokadą położenia 
oparcia, regulacją wysuwu - 
głębokości siedziska, 
regulowanymi podłokietnikami 
z nakładką z miękkiego PU, 
siedziskiem z miękkiej pianki 
profilowanej w tapicerce 
trudnozapalnej i odpornej na 
ścieranie min. 150 000 cykli. 

8. Szafa aktowa pełna (80x40x200h) 45 pokoje biurowe konstrukcja z płyty meblowej 
melaminowanej o gr. 22mm 
wykończonej obrzeżem ABS o 
gr. 3mm wyposażona w 
regulatory do poziomowania, 
regulację półek, zawiasy z 
dociągiem i cichym domykiem 
oraz kątem otwarcia 180st. , 
zamek baskwilowy blokujący 
drzwi w 3 pkt. z wkładka 
patentową.  

9. Szafa ubraniowa (80x40x200h) 20 pokoje biurowe konstrukcja z płyty meblowej 
melaminowanej o gr. 22mm 
wykończonej obrzeżem ABS o 
gr. 3mm wyposażona w 
regulatory do poziomowania, 
regulację półek, zawiasy z 
dociągiem i cichym domykiem 
oraz kątem otwarcia 180st. , 
zamek baskwilowy blokujący 
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drzwi w 3 pkt. z wkładka 
patentową.  

10. Krzesło tapicerowane dla gości  45 pokoje biurowe krzesło o nowoczesnym design’e 
na stelażu metalowym, 
malowanym proszkowo na 
kolor szary metalik, z profilu o  
średnicy 20mm , siedzisko i 
oparcie i kubełek wykonany z 
giętej sklejki bukowej 
wyściełanej gęstą pianką ciętą o 
gęstości 35 kg/m3. w tapicerce 
trudnozapalnej i odpornej na 
ścieranie min. 150 000 cykli 

11. Wolnostojący wieszak na garderobę 25 pokoje biurowe wieszak wykonany z wysokiej 
jakości, wytrzymałej stali, 
lakierowej proszkowo w kilku 
kolorach pastelowych do 
wyboru, wyposażony w 
kontrastowe haczyki na ubrania 

12. Stół jadalny na stelażu metalowym 3 pomieszczenia socjalne blat o grubości 30mm w 
laminacie HPL odpornym na 
zarysowania, wykończony 
obrzeżem ABS o gr. 3mm stelaż 
stołu metalowy ramowy na 
profilach metalowych 60/60  z 
regulatorami poziomu w kolorze 
szary metalik 

13. Krzesło lokalowe 11 pomieszczenia socjalne na stelażu metalowym giętym w 
kolorze szary metalik z 
siedziskiem ze sklejki giętej o 
wysokości do blatu barowego 
h110 

14. Podblatowa chłodziarka do zabudowy 3 pomieszczenia socjalne podblatowa chłodziarka do 
zabudowy, z zamrażalnikiem, 
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systemem bezszronowego 
automatycznego rozmrażania i 
elektroniczną regulacją 
parametrów pracy 

15. Kuchenka mikrofalowa 3 pomieszczenia socjalne kuchenka mikrofalowa do 
zabudowy o mocy 
minimum2500W 
elektronicznym wyświetlaczem i 
sterowaniem programowania w 
kolorze srebrny metalik i poj 30L 

16.. Zestaw mebli kuchennych  3 pomieszczenia socjalne meble kuchenne z frontem MDF 
połysk, uchwytem metalowym 
krawędziowym, blat HPL 50mm, 
zawiasy umożliwiające 
delikatne i ciche zamykanie, 
cokół zatrzaskowy na nóżkach z 
regulacją poziomu, wyposażone 
w pion szufladowy na 
prowadnicach, szafkę 
zlewozmywakową, szafkę 
umywalkową, szafkę 
magazynową, szafki wiszące z 
frontem klapowym i 
podnośnikiem teleskopowym, 
suszarkę na naczynia do 
zabudowy, zlewozmywak 1- 
komorowy  z ociekaczem i 
baterią  oraz umywalka  
komorowa + bateria 
umywalkowa z mieszaczem 

17. Wieszaki 1 szatnia (hol) wieszaki na stalowych 
ramionach uchylnych 
malowanych proszkowo z 
możliwością rozmieszczenia 
100kpl. okryć wierzchnich, 
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wyposażone w numerację przy 
hakach wieszakowych i breloki  
z numeracją wydawane 
gościom 

18. Sofa 3-osobowa 6 hol sofa 3 osobowa o nowoczesnym 
design‘e na stelażu metalowym, 
malowany proszkowo lub 
chromowy umożliwiający 
połączenie poszczególnych 
elementów łącznikiem 
metalowym, siedzisko 
kubełkowe z oparciem i 
podłokietnikami wykonane na 
bazie sklejki liściastej giętej i 
układu trzywarstwowej pianki, 
w tapicerce trudnozapalnej i 
odpornej na ścieranie min. 150 
000 cykli 

19. Recepcyjny stolik okolicznościowy 6 hol stolik okolicznościowy o 
nowoczesnym design’ e na 
stelażu metalowym, malowany 
proszkowo lub chromowy 
umożliwiający połączenie 
poszczególnych elementów 
łącznikiem metalowym z blatem 
w lakierowanej okleinie 
modyfikowanej 

20. Lada recepcyjna (szatnia) wg projektu 1 hol Wykonana z płyty laminowanej 
w kolorze białym i dąb, z 
drzwiami i topem nad drzwiami 
w zawiasach 

21. Lada recepcyjna wg. projektu 1 hol Wykonana z płyty laminowanej 
w kolorze białym i dąb, z 
drzwiami i topem nad drzwiami 
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w zawiasach 

22. Krzesło barowe 4 hol na stelażu metalowym giętym w 
kolorze szary metalik z 
siedziskiem ze sklejki giętej o 
wysokości do blatu barowego 
h110 

23. Krzesło lokalowe 12 hol krzesło na stelażu metalowym 
w kolorze szary metalik z 
profilowanych rur owalnych, 
umożliwiające sztaplowanie, 
siedzisko i oparcie z giętej sklejki 
liściastej 

24. Stół lokalowy 3 hol blat o grubości 30mm w 
laminacie HPL  odpornym na 
zarysowania, wykończony 
obrzeżem ABS o gr. 3mm stelaż 
stołu metalowy, 1 kolumnowy z 
podstawą kwadratową, płaską 
żeliwną z regulatorami poziomu 
w kolorze szary metalik 

25. Regał otwarty na naczynia gastronomiczne 1 zaplecze   regał ze stali nierdzewnej 5 
poziomowy (100x50x190h) 
spełniający wymogi HCCAP 

26. Zmywarko – wyparzarka gastronomiczna  1 zaplecze   urządzenie  w obudowie ze stali 
nierdzewnej do mycia i 
wyparzania naczyń,  z czasem 
trwania cyklu do 180sek. 
Kontrolą pracy bojlera, dwoma 
ramionami myjącymi, zużyciu 
wody 2L/cykl, poj. komory 28L, 
poj. bojlera 6L,  w komplecie z 
koszem na talerze, koszem 
uniwersalnym i koszem na 
sztućce, z podstawą ze stali 
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nierdzewnej 1810, dozownikiem 
płynu myjącego, dozownikiem 
płynu nabłyszczającego,  
zmiękczaczem wody 8L  
zasilanie 400V, spełniające 
wymogi norm HCCAP 

27. Chłodziarka gastronomiczna  1 zaplecze   urządzenie ze stali nierdzewnej 
do przechowywania produktów 
spożywczych o pojemności 630L  
(775x695x190h)z wymuszonym 
obiegiem powietrza, 
elektronicznym sterowaniem 
parametrami pracy, cichym i 
wydajnym agregatem, 
automatycznym odszranianiem, 
cyfrowym termostatem, 
półkami o udźwigu 10kg,  
spełniające wymogi norm 
HCCAP 

28. Umywalka 3 zaplecze   umywalka 1 komorowa okrągła 
ze stali nierdzewnej 1810 o 
strukturze lnu, z odpływem 
2,5inch, syfonem i  przelewem 
grawitacyjnym i korkiem 
automatycznym + bateria 
umywalkowa z mieszaczem, 
głowicą ceramiczną. 

29. Zlewozmywak  3 zaplecze   zlewozmywak prostokątny, 1 
komorowy z ociekaczem ze stali 
nierdzewnej 1810 o strukturze 
lnu, z odpływem 2,5inch, 
syfonem i  przelewem 
grawitacyjnym i korkiem 
automatycznym + bateria 
umywalkowa z mieszaczem, 
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głowicą ceramiczną. 

30. Krzesło konferencyjne 10 mała sala spotkań krzesło o nowoczesnym design’e 
na stelażu metalowym, 
malowany proszkowo na kolor 
szary metalik, z profilu o 
średnicy 20mm , siedzisko i 
oparcie i kubełek wykonany z 
giętej sklejki bukowej 
wyściełanej gęstą pianką ciętą o 
gęstości 35 kg/m3. w tapicerce 
trudnozapalnej i odpornej na 
ścieranie min. 150 000 cykli 

31. Stół konferencyjny 1 mała sala spotkań stół konferencyjny o charakterze 
gabinetowym, na stelażu 
metalowym wykonany ze 
skośnych profili owalnych z 
regulatorami poziomu, belką z 
kanałem kablowym, malowany 
satynową farbą epoksydową na 
kolor pastelowy, blat o gr 
40mm w kształcie elipsy w 
okleinie modyfikowanej HPL. 

32. Fotel  6 mała sala spotkań fotel o charakterze gabinetowo 
- klubowym na płozach 
metalowych w kolorze szarej 
satyny, o szerokim i wygodnym 
siedzisku na sprężynach 
bonelowych w tapicerce 
dekoracyjnej , trudnozapalnej i 
odpornej na ścieranie min. 150 
000 cykli 

33. Stolik okolicznościowy 2 mała sala spotkań stolik okolicznościowy o 
charakterze gabinetowo - 
klubowym na płozach 



 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup i dostawa mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy” 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach RPO WD na 

lata 2007-2013” 

 

metalowych w kolorze szarej 
satyny z blatem o gr 40mm w 
kształcie elipsy w okleinie 
modyfikowanej HPL.  

 


