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Załącznik nr 1 do Zaproszenia  

A.261-55/2021 
 

 

 

 

 

1. Wymagania ogólne: 

Meble gabinetowe mają być rozwiązaniem systemowym, przeznaczonym do użytkowania 

w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość 

łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery. 

Dopuszczalne odstępstwa od podanych wymiarów +/ 2%, jednak z zastrzeżeniem, iż 

wszystkie meble danego rodzaju muszą posiadać te same wymiary. Podane wymiary:  

szer. x gł. x wys.  

Na etapie realizacji zamówienia należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli, 

a w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz 

z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących mebli gabinetowych 

w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20. 

 

1) Biurko z kontenerem – 1 szt.: 

1) blat prostokątny o wymiarach 220x70x74cm, 

2) blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 38mm w kolorze robinia, 

ciemny platan lub ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. 

3) płyta wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitująca wygląd i fakturę 

prawdziwego drewna w kolorze blatu. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna 

w dotyku. 

4) wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

5) biurko z jednej strony ma być wsparte na nodze z płyty wiórowej o grubości 38 mm, 

oklejanej HPL w kolorze czarnym, matowym lub w wersji z połyskiem – do decyzji 

Zamawiającego na etapie realizacji. Noga stołu ma być wykonana z płyty wiórowej 

montowanej do blatu. Blat ma posiadać metalowe mufy dające możliwość 

wielokrotnego montażu i demontażu mebla.  

6) stopki wykonane z aluminium anodowanego o grubości 10 mm. Nogi mają być 

wyposażone w czarne stopki Ø35 M8x30.  

7) pod blatem ma znajdować się łączyna o grubości 18 mm w kolorze blatu. Wszystkie 

krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym 

dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże od strony 

zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

8) biurko po drugiej stronie ma być wsparte na kontenerze wykonanym z płyty wiórowej, 

melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą wygląd i fakturę 

prawdziwego drewna w kolorze blatu.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Dostawa i montaż mebli gabinetowych w budynku Sądu Rejonowego  

w Węgrowie” 
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9) wieniec górny kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 

38 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18 mm. Struktura ma być widoczna, 

wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS 

o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę 

prawdziwego drewna. Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od 

wewnątrz. 

10) szuflady w kontenerze: górna szuflada ma pełnić funkcję piórnika stanowiący wkład 

tworzywowy z przegrodami do organizacji przestrzeni, 

11) wkłady szuflad wykonane ze stali malowanej proszkowo, prowadnice kulkowe 

o wysuwie 100% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie 

przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady oraz system samodomyku, 

12) kontener wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz 

wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady (nie licząc szuflady piórnikowej) - 

jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera, 

zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym,  

13) kontener bez uchwytów, ma być otwierany poprzez pochwycenie bocznej części czoła 

i wysunięcie szuflady. 

14) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla. 

 

 

2) Stół konferencyjny – 1 szt.: 

1. wymiary 250x70x74cm, 

2. blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 38mm w kolorze robinia, 

ciemny platan lub ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. 
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3. płyta wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitująca wygląd i fakturę 

prawdziwego drewna w kolorze blatu. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna 

w dotyku. 

4. wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

5. Stół oparty na nogach z płyty wiórowej o grubości 38 mm, oklejanej HPL w kolorze 

blatu. Nogi stołu wykonane z płyty wiórowej montowanej do blatu. Blat ma posiadać 

metalowe mufy dające możliwość wielokrotnego montażu i demontażu mebla.  

6. stopki wykonane z aluminium anodowanego o grubości 10 mm. Nogi mają być 

wyposażone w czarne stopki Ø35 M8x30.  

7. pod blatem ma znajdować się łączyna o grubości 18 mm w kolorze blatu. Wszystkie 

krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym 

dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże od strony 

zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

8. Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla. 

 

3. Stół okolicznościowy – 1 szt.: 

1) wymiary 60x60x55cm, 

2) blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 38 mm w kolorze robinia, 

platan ciemny lub ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. Płyta 

ma być wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitująca wygląd 
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i fakturę prawdziwego drewna w kolorze ciemny orzech. Struktura ma być widoczna, 

wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS 

o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę 

prawdziwego drewna. Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od 

wewnątrz.  

3) nogi metalowe czarne, malowane proszkowo, 

4) nogi mają być zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym. 

5) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla. 

 

4. Stół okolicznościowy – 1 szt.: 

1) wymiary 80x80x55cm, 

2) blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 38 mm w kolorze robinia, 

platan ciemny lub ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. 

Płyta ma być wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitująca wygląd 

i fakturę prawdziwego drewna w kolorze ciemny orzech. Struktura ma być widoczna, 

wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS 

o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę 

prawdziwego drewna. Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od 

wewnątrz.  

3) nogi metalowe czarne, malowane proszkowo, 

4) nogi mają być zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym. 
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5) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla. 

 

5. Szafa ubraniowa z drążkiem – 1 szt.: 

1) wymiary 80x60x183cm, 

2) szafa musi składać się z 1 części – szafa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi, 

3) wyposażenie to 1 półka płytowa o grubości min.18 mm,  

4) pod półką wbudowany wieszak (może być wysuwany teleskopowy).  

5) wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, 

imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan ciemny lub 

ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. Struktura ma być 

widoczna, wyczuwalna w dotyku.  

6) Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz. 

7) wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, 

imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan ciemny lub 

ciemny orzech. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku. 

8) Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  
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9) Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 18 mm, 

co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla.  

10) Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm.  

11) Front (drzwi) – płyta wiórowa o grubości 18 mm.  

12) Półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm i być mocowane za pomocą złączy 

zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność 

szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne 

przeniesione zostaje na korpus szafy.  

13) Lewe skrzydło ma być uzbrojone w elastyczną listwę przymykową.  

14) Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów. Szafy mają być 

wyposażone w zamek patentowy.  

15) Uchwyt punktowy.  

16) W szafach mają się znajdować  regulatory z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. 

17) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy 

montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

18) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami 

dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez 

niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako 

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą 

posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski 

jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów 

wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną 

uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację 

odpowiednika PCA w tym kraju, 

 atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie 

komponentów wchodzących w zakres szaf, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla. 
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6. Witryna - 2 szt.: 

1) wymiary 60x43x183cm,  

2) witryna przeszklona, szkło hartowane, przydymione, 

3) wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą 

wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan ciemny lub ciemny 

orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji.. Struktura ma być widoczna, 

wyczuwalna w dotyku.  

4) Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże 

od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz. 

5) wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą 

wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan ciemny lub ciemny 

orzech. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku. 

6) Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże 

od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

7) Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 18 mm, 

co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla.  

8) Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm.  

9) Półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm i być mocowane za pomocą złączy 

zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy 

oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione 

zostaje na korpus szafy.  

10) Lewe skrzydło ma być uzbrojone w elastyczną listwę przymykową.  

11) Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów. Szafy mają być 

wyposażone w zamek patentowy.  

12) Uchwyt punktowy.  

13) W szafach mają się znajdować  regulatory z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. 

14) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy 

montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

15) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 
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wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami 

dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez 

niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako 

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą 

posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski 

jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów 

wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną 

uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację 

odpowiednika PCA w tym kraju, 

 atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie 

komponentów wchodzących w zakres szaf, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla 

 

 

7. Szafka aktowa niska z zamkiem – 1 szt. 

1) wymiary 80x43x77cm, 

2) wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą 

wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan ciemny lub ciemny 

orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. Struktura ma być widoczna, 

wyczuwalna w dotyku.  
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3) wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże 

od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz. 

4) wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą 

wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan ciemny lub ciemny 

orzech. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku. 

5) wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże 

od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

6) wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 18 mm, 

co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla.  

7) wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm.  

8) front (drzwi) – płyta wiórowa o grubości 18 mm.  

9) 2 przestrzenie segregatorowe, 1 półka z płyty 18 mm. 

10) półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm i być mocowane za pomocą złączy 

zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy 

oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione 

zostaje na korpus szafy.  

11) lewe skrzydło ma być uzbrojone w elastyczną listwę przymykową.  

12) fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów. Szafy mają być 

wyposażone w zamek patentowy.  

13) uchwyt punktowy.  

14) w szafce mają się znajdować  regulatory z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. 

15) korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy 

montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

16) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami 

dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez 

niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako 

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą 

posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski 

jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów 

wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną 

uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację 

odpowiednika PCA w tym kraju, 

 atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie 

komponentów wchodzących w zakres szaf, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 
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katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla 

 

8. Szafka managerska niska – 1 szt.: 

1) Wymiary – 120x43x69cm, 

2) Szafka ma być wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury 

synchronicznej 3D, imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, 

platan ciemny lub ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji.. 

Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawędzie mają być 

oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże z dobranym dekorem do płyty 

imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Obrzeże od strony zewnętrznej 

przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

3) Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 18 mm, 

co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany 

z płyty wiórowej o grubości 28 mm.  

4) Front - drzwi przesuwne, metalowy mechanizm samodomykający, obrzeża ABS, 

5) Półka wykonana z płyty o grubości min 18 mm i mocowana za pomocą złączy 

zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność 

szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne 

przeniesione zostaje na korpus szafy.  

6) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami 

dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez 

niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako 

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą 

posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski 

jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów 

wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną 
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uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację 

odpowiednika PCA w tym kraju, 

 atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie 

komponentów wchodzących w zakres szaf, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla. 

 
 

 

9. Szafa aktowa z witryną – 1 szt.:  

1) 80x43x183cm, 

2) szafa z witryną ma mieć drzwi na wysokości 3OH wykonane ze szkła hartowanego, 

przydymionego,  

3) na wysokości 2OH zamknięte drzwi skrzydłowe, 

4) wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, 

imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan ciemny lub 

ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. Struktura ma być 

widoczna, wyczuwalna w dotyku.  

5) Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz. 

6) wykonana z płyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, 

imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan ciemny lub 

ciemny orzech. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku. 

7) Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

8) Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 18 mm, 

co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla.  

9) Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm.  
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10) Półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm i być mocowane za pomocą złączy 

zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność 

szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne 

przeniesione zostaje na korpus szafy.  

11) Lewe skrzydło ma być uzbrojone w elastyczną listwę przymykową.  

12) Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów. Szafy mają być 

wyposażone w zamek patentowy.  

13) Uchwyt punktowy.  

14) W szafach mają się znajdować  regulatory z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. 

15) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy 

montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

16) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami 

dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez 

niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako 

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą 

posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski 

jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów 

wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną 

uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację 

odpowiednika PCA w tym kraju, 

 atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie 

komponentów wchodzących w zakres szaf, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla 
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10. Biurko gabinetowe proste – 1 szt.: 

1) wymiary 140x70x74cm, 

2) wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 38mm w kolorze robinia, 

platan ciemny lub ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. 

3) Płyta ma być wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitująca 

wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze ciemny orzech. Struktura ma być 

widoczna, wyczuwalna w dotyku.  

4) Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz. 

5) Biurko oparte na nogach  płyty wiórowej o grubości 38 mm, oklejanej HPL 

w kolorze czarnym, matowym lub w wersji z połyskiem – do decyzji 

Zamawiającego na etapie realizacji. Noga stołu ma być wykonana z płyty wiórowej 

montowanej do blatu a pomocą półksiężyca. 

6) Blat ma posiadać metalowe mufy dające możliwość wielokrotnego montażu 

i demontażu mebla.  

7) Stopki mają być wykonane z aluminium anodowanego o grubości 10 mm. Nogi 

mają być wyposażone w czarne stopki Ø35 M8x30.  

8) Pod blatem ma znajdować się łączyna o grubości 18 mm w kolorze ciemny orzech. 

Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.  

9) Wykonawca wraz z ofertą składa: 

 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany 

mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 

wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 
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 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być 

wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie 

katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę 

producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla. 

 

 

 

 

 

11. Kontener mobilny bezuchwytowy – 1 szt.: 

1) wykonany z płyty wiórowej, melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 

3D, imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna w kolorze robinia, platan 

ciemny lub ciemny orzech – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. 

2) Wieniec górny kontenera ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej 

o grubości 38 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18 mm. Struktura ma być 

widoczna, wyczuwalna w dotyku.  

3) Wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże 

z dobranym dekorem do płyty imitujące wygląd i fakturę prawdziwego drewna. 

Obrzeże od strony zewnętrznej przezroczyste faktura drewna od wewnątrz.. 

4) Szuflady:  górna szuflada ma pełnić funkcję piórnika, piórnik ma stanowić wkład 

tworzywowy z przegrodami do organizacji przestrzeni, wkłady szuflad mają być 

wykonane ze stali malowanej proszkowo, szuflady mają być wyposażone w 

zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady oraz system 

samodomyku, 

5) prowadnice kulkowe o wysuwie 100% i nośności 25 kg centralny zamek z blokadą 

wysuwu więcej niż 1 szuflady,   

6) zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym  

7) kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie 

oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady (nie licząc szuflady 

piórnikowej) 

8) kontener bez uchwytów, ma być otwierany poprzez pochwycenie bocznej części 

czoła i wysunięcie szuflady, 

9) kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa, dwa kółka mają posiadać hamulec. 

10) Wykonawca wraz z ofertą składa: 
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 odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony 

proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać 

co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie), karta musi zawierać 

informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę 

producenta mebla, 

 certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu 

zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz 

sprzedaży mebli biurowych, 

 wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami 

dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji 

mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego 

w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli 

potwierdzającej nazwę producenta oraz informację 

z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

Zatwierdzam opis przedmiotu zamówienia: 

Kierownik Zamawiającego  

 

          Tomasz Salach 

Dyrektor Sądu Rejonowego 

w Węgrowie 
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