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Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego 

Bk.XII.042.1.2.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  mebli  biurowych,  socjalnych  i  konferencyjnych
do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  w Polanowicach – Polanowice, 46 – 220 Byczyna.

Przedmiot  zamówienia  musi  zostać  dostarczony  przez  Wykonawcę  do  siedziby  Byczyńskiego
Inkubatora  Przedsiębiorczości  w  Polanowicach  –  Polanowice  46  –  220  Byczyna.  Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  zgodności  dostarczonych  mebli.  Odbiór  ilościowy
i  jakościowy  odbędzie  się  niezwłocznie  po  rozładunku  i  rozpakowaniu  dostawy.  Osobą  odpowiedzialną
ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia jest Pan Łukasz Goliński.

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne znaki  towarowe, patenty lub pochodzenie towaru,
należy  rozumieć,  jako  określenie  wymaganych  minimalnych  parametrów  technicznych  lub  standardach
jakościowych.  Oznacza to,  że  zgodnie  z  art.  29  ust.  3  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień
publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz.  907 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych,
tzn.  towaru  o  nie  gorszych  parametrach  technicznych  i  standardach  jakościowych  (towar  równoważny).
Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez  Zamawiającego,
jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy  spełniają  wymagania  określone  przez
Zamawiającego (art. 29 ust. 3 tejże ustawy). Wskazanie producenta, nazwy firm i nazw własnych przedmiotu
zamówienia  służy  jedynie  określeniu  parametrów  zamawianego  asortymentu,  a  nie  wyłonieniu
lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. 

1. Krzesło konferencyjne typu ISO z pulpitem składanym – 45 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Krzesło konferencyjne typu ISO z pulpitem składanym.

2. Zastosowanie: Wyposażenie sali konferencyjnej Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane, kolor uzgodniony  pisemnie z 
Zamawiającym.
Pulpit: wykonany z tworzywa sztucznego, składany, kolor czarny, szerokość 
minimum 270mm
Rama: stalowa, malowana proszkowo w kolorze chromu.
Wykończenie nóg krzesła: plastikowe stopki.
Wymiary: wysokość minimum 800mm, szerokość minimum 540mm, wysokość 
oparcia minimum 350 mm, szerokość siedziska minimum 425mm.

2. Stół konferencyjny – 6 szt.
Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Stół konferencyjny.

2. Zastosowanie: Wyposażenie sali konferencyjnej Inkubatora.
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3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Kolor blatu: venge (ustalone z Zamawiającym).
Kolor stelażu: aluminiowy.
Blat stołu: prostokątny, wymiary szerokość minimum 800mm x długość 
minimum 1800mm.
Wykonanie: płyta meblowa dwustronnie melaminowana o grubości minimum 
18mm.
Krawędzie: wykończone minimum 2mm taśmą PCV chroniącą przed 
uszkodzeniami.
Podstawa: stalowa rama o wymiarach minimalnych 30mm x 20mm.
Nogi: wykonane z profili metalowych o wymiarach minimalnych 30mm x 
30mm wraz ze regulowaną stopką do profilowania stołu. 

3. Tablica flipchart – 2 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Tablica flipchart.

2. Zastosowanie: Wyposażenie sali konferencyjnej Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Właściwości powierzchni: lakierowana, suchościeralna, magnetyczna.
Konstrukcja: aluminiowa, trójnożny stojak regulowany.
Rozmiar powierzchni: minimum 120 cm x 80 cm.
Kolor: biały
Rozstaw haków: regulowany, dostosowany do różnych formatów papieru.
Półka na akcesoria: tak.
Regulacja wysokości: tak, minimum do 180cm.

4. Tablica flipchart – 1 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Tablica flipchart.

2. Zastosowanie: Wyposażenie sali konferencyjnej Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Właściwości powierzchni: lakierowana, suchościeralna, magnetyczna.
Konstrukcja: aluminiowa, trójnożny stojak regulowany.
Rozmiar powierzchni: minimum 160 cm x 100 cm.
Kolor: biały
Rozstaw haków: regulowany, dostosowany do różnych formatów papieru.
Półka na akcesoria: tak.
Regulacja wysokości: tak, minimum do 180cm.

5. Tablica korkowa – 5 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Tablica korkowa.

2. Zastosowanie: Wyposażenie sali konferencyjnej Inkubatora.
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3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: 60 x 120 cm 

6. Szafa ubraniowa BHP dwudrzwiowa – 20 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Szafa ubraniowa BHP dwudrzwiowa.

2. Zastosowanie: Wyposażenie pomieszczeń socjalnych Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wykonanie: blacha stalowa, zabezpieczona przed korozją, malowana farbą 
proszkową-kolor popiel.
Konstrukcja szafy: metalowa.
Wyposażenie:, otwory wentylacyjne w drzwiach, 2 komory.
Wymiary: szerokość minimum 60 cm, głębokość minimum 49 cm, wysokość 
minimum 180cm.
UWAGA: szafa dla dwóch osób, każde drzwi szafy zamykane na oddzielny 
zamek aby mogły z niej korzystać niezależne od siebie 2 osoby.

7. Stół socjalny – 5szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Stół socjalny.

2. Zastosowanie: Wyposażenie pomieszczeń socjalnych Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Kolor blatu:  buk (ustalone z Zamawiającym).
Konstrukcja: profile stalowe lakierowane, kolor czarny.
Blat stołu: prostokątny o wymiarach szerokość minimum 1200mm x 800mm
Wykonanie: płyta wiórowa, minimum o grubości 20mm, dwustronnie pokryta 
powłoką melaminy. 
Krawędzie: wykończone minimum 2mm taśmą PCV chroniącą przed 
uszkodzeniami.

8. Krzesło socjalne – 32 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Krzesło socjalne.

2. Zastosowanie: Wyposażenie pomieszczeń socjalnych Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane zmywalnym materiałem (skaj), 
kolor uzgodniony  pisemnie z Zamawiającym.
Rama: stalowa, malowana proszkowo – kolor popiel.
Wykończenie nóg krzesła: plastikowe stopki.
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9. Biurko gabinetowe klasyczne – 1 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Biurko gabinetowe klasyczne.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Blat i nogi biurka: wykonane z płyty meblowej o grubości minimum 28 mm, 
oklejanej obrzeżem PCV minimum 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne.
Blat stołu: prostokątny, minimum 1800/800/750.
Łączyna biurka: wykonana z płyty melaminowanej o grubości minimum 
18mm, oklejona obrzeżem PCV.
Nogi biurka: połączone blendą o wysokości minimum 30cm.
Kolor blatu,nóg, blendy: venge(ustalone z Zamawiającym).
Wyposażenie: minimum 1 przelot kablowy, pod biurkiem zamontowana. 
wysuwana szuflada na klawiaturę.

10. Kontener  mobilny – 3 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Kontener mobilny.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum  430mm x 520mm x 590mm.
Blat górny kontenera: wykonane z płyty meblowej o grubości minimum 20 
mm, oklejanej obrzeżem PCV minimum 2mm odpornym na uderzenia 
mechaniczne.
Kolor: venge(ustalone z Zamawiającym).
Pozostałe elementy kontenera: wykonane z płyty melaminowanej                     
o grubości minimum 18mm, oklejona obrzeżem PCV.
Szuflady: minimum 3, umocowane na stalowych prowadnicach, wysuwane.
Wyposażenie: uchwyty stalowe, przykręcane za pomocą śrub, centralny 
zamek.

11. Komoda z drzwiami podwójnymi – 1 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Komoda z drzwiami podwójnymi.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum  800mm x 380mm x 1100 mm.
Wykonanie: wieniec górny (blat) komody wykonany z płyty meblowej o 
grubości minimum 20mm, oklejanej obrzeżem PCV minimum 1,5mm odpornym
na uderzenia mechaniczne, pozostałe elementy komody (wieńce, półki, boki) 
wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 15mm, oklejanej 
obrzeżem PCV minimum 0,5mm, ściany tylne wykonane z płyty MDF minimum 
3mm. Komoda posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne 
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wkładanie segregatorów.
Drzwi: dwuskrzydłowe, każdy front mocowany do korpusu szafy za pomocą 
zawiasów o możliwym kącie otwarcia minimum 110º.
Kolor: venge(ustalone z Zamawiającym)..
Wyposażenie: uchwyty stalowe, przykręcane za pomocą śrub, zamek 
patentowy.

12. Komoda z półkami – 1 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Komoda z półkami.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum  800mm x 380mm x 1800 mm.
Wykonanie: wieniec górny (blat) komody z pułkami wykonany z płyty 
meblowej o grubości minimum 20mm, oklejanej obrzeżem PCV minimum 
1,5mm odpornym na uderzenia mechaniczne, pozostałe elementy komody z 
pułkami (wieńce, półki, boki) wykonane z płyty melaminowanej o grubości 
minimum 15mm, oklejanej obrzeżem PCV minimum 0,5mm, ściany tylne 
wykonane z płyty MDF minimum 3mm. Komoda z pułkami posiada przestrzeń 
półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów.
Fronty: szklane, wykonane z hartowanego szkła piaskowego , mocowane w 
ramce z profilu aluminiowego, fronty szklane mocowane do korpusu szafy za 
pomocą zawiasów do ramki nakładanej.
Drzwi: dwuskrzydłowe, każdy front mocowany do korpusu szafy za pomocą 
zawiasów o możliwym kącie otwarcia minimum 110º.
Kolor: venge(ustalone z Zamawiającym)..
Wyposażenie: uchwyty stalowe, przykręcane za pomocą śrub, zamek 
patentowy.

13. Stół – 1 szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Stół.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: długość minimum 1200mm x szerokość minimum 700mm x 
wysokość minimum 760 mm.
Wykonanie: drewno bukowe, blat z płyty MDF minimum 25mm wraz z okleiną 
naturalną (kolor ustalony z Zamawiającym – venge), pokryty lakierem.
Nogi: drewniane ,minimum 700mm x 700mm.
Wyposażenie: uchwyty stalowe, przykręcane za pomocą śrub, zamek 
patentowy.
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14. Krzesło – 4szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Krzesło.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: szerokość minimum 430mm, głębokość minimum 400mm x 
wysokość minimum 940mm.
Wykonanie: drewno bukowe, wykończone bejcami i lakierem wodnym Korol: 
siedzisko i oparcie – szary ( kolor ustalony z Zamawiającym) konstrukcja – 
venge ( kolor ustalony z Zamawiającym)
Nogi: drewniane.

15. Fotel obrotowy gabinetowo – biurowy – 1szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Fotel obrotowy gabinetowo – biurowy.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: wysokość minimum 1140mm.
Wymiary siedziska: minimum 530mm x 520mm.
Wykonanie: front fotela tapicerowany skorą naturalną licową w kolorze 
brązowym wraz z podłokietnikiem, płynna regulacja wysokości za pomocą 
siłownika pneumatycznego, podstawa jezdna chromowana, kółka jezdne 
niebrudzące.

16. Szafa aktowa dwudrzwiowa – 1szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Szafa aktowa dwudrzwiowa.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Typ: szafa aktowa dwudrzwiowa.
Wymiary: minimum  800mm x 380mm x 1833 mm.
Wykonanie: wieniec górny (blat) szafy aktowej wykonany z płyty meblowej o 
grubości minimum 25mm, oklejanej obrzeżem PCV minimum 1,5mm odpornym
na uderzenia mechaniczne, ściany tylne wykonane z płyty MDF minimum 3mm.
Komoda posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie 
segregatorów (minimum 5 powierzchni).
Drzwi: dwuskrzydłowe, każdy front mocowany do korpusu szafy za pomocą 
zawiasów o możliwym kącie otwarcia minimum 110º.
Kolor: venge(ustalone z Zamawiającym)..
Wyposażenie: uchwyty stalowe, przykręcane za pomocą śrub, zamek 
patentowy.
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17. Biurko pracownicze– 2szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Biurko pracownicze.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum  1600mm x 700mm x 750 mm.
Blat biurka: wykonane z płyty meblowej o grubości minimum 25 mm, oklejanej
obrzeżem PCV minimum 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne.
Stelaż biurka: wykonany z profilu o wymiarach minimum 60mm x 30mm w 
kolorze aluminium, profil łączący nogi odsunięty od frontu biurka o około 
270mm. 
Kolor blatu: venge (ustalone z Zamawiającym).
Wyposażenie: minimum 1 przelot kablowy, pod biurkiem zamontowana. 
wysuwana szuflada na klawiaturę.

18. Krzesło obrotowe biurowe – 2szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Krzesło obrotowe biurowe.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

Typ: szafa aktowa dwudrzwiowa.
Wymiary: minimum  800mm x 380mm x 1833 mm. Wykonanie: wieniec górny 
(blat) szafy aktowej wykonany z płyty meblowej o grubości minimum 25mm, 
oklejanej obrzeżem PCV minimum 1,5mm odpornym na uderzenia 
mechaniczne, ściany tylne wykonane z płyty MDF minimum 3mm. Komoda 
posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie 
segregatorów (minimum 5 powierzchni). Drzwi: dwuskrzydłowe, każdy front 
mocowany do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 
minimum 110º.Kolor: venge(ustalone z Zamawiającym).Wyposażenie: 
uchwyty stalowe, przykręcane za pomocą śrub, zamek patentowy.

19. Wieszak ubraniowy – 2szt.

Lp. Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Wieszak ubraniowy.

2. Zastosowanie: Wyposażenie biura Inkubatora.

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wykonanie: metalowy, malowany proszkowo – kolor chrom.
Wymiary: minimum 1700mm, podstawa minimum 500mm x 500mm.
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