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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu  

2. Meble muszą być nowe, wolne od wad fabrycznych, nie dopuszcza się możliwości 

dostawy mebli powystawowych. 

3. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Pakiet nr 1 – meble metalowe 

 
Lp. Nazwa Ilość  Opis  

1. Szafa z 

przeszkleniem 

2 szt. Wymiary: 

wysokość: minimum 1700 mm , maksimum 1900 mm  

szerokość : minimum 800 mm , maksimum 900 mm 

głębokość: minimum 400 mm , maksimum 500 mm 

 

Dwuskrzydłowa 

Przeszklone górne drzwi ( przeszklenie na 2 skrzydłach) 

Przeszklenie musi być wykonane ze szkła hartowanego 

Ilość półek w górnej części: 2 

Ilość półek w dolnej części: minimum 1 

Udźwig półki: minimum 25 kg 

Drzwi górne i dolne zamykane na klucz 

W zestawie muszą się znajdować minimum 2 kluczy 

Materiał wykonania: blacha zabezpieczona antykorozyjnie 

Grubość blachy: minimum 0,8 mm  

Kolor: odcienie szarości/ jasny popiel 

Sposób malowania: proszkowo 

Musi posiadać regulowane stopki  

 

 

2. Szafa 

biurowa/ 

aktowa 

3 szt.  Dwuskrzydłowa 

Minimum 4 regulowane półki  

Udźwig półki minimum 40 kg 

Wymiary: 

wysokość minimum 1800 mm 

szerokość minimum 800 mm 

głębokość minimum 400 mm  

Materiał wykonania: blacha zabezpieczona antykorozyjnie 

Grubość blachy: minimum 0,8 mm 

Sposób malowania: proszkowo 

Kolor: odcienie szarości/ jasny popiel 

Drzwi muszą być zamykane na klucz 

W zestawie muszą znajdować się minimum 2 klucze  
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Pakiet nr 2 – Krzesła 

 

 
Lp. Nazwa Ilość  Opis  

1. Krzesło 84 szt.    -Miska siedziska  z bukowej , profilowanej sklejki, grubość sklejki 

nie mniej niż 10 mm 

   -Nogi krzesła muszą być metalowe chromowane , średnica nogi nie  

mniej niż  2cm 

   -Siedzisko o wymiarach :szerokość minimum 450 mm , głębokość 

minimum 460 mm 

   -Musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. 

   -Minimum  2 lata gwarancji 

- Rysunek poglądowy (wygląd może odbiegać od wyglądu krzesła na 

rysunku poglądowym) 

- Dopuszczalna różnica wymiarów w porównaniu z wymiarami na 

rysunku : +/- 10 % 

 

 

 
 

 

 
 

Pakiet nr 3 – Stoły 

 

 
Lp. Nazwa Ilość  Opis  

1. Stół 16 

szt. 
– Stoły o wymiarach 1800 mm x 920 mm x 750 mm ( +/- 10 %) 

– Nogi z drewna dębowego klejonego na mikrowczepy o wymiarach 

720 mm x 100mm x 100 mm . 

– Oskrzynia wykonana z drewna dębowego klejonego na 

mikrowczepy. 

– Elementy drewniane wykończone olejem bezbarwnym do drewna. 
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– Blat laminowany o grubości minimum 38 mm. 

– Kolorystyka do konsultacji z Zamawiającym. 

- Minimum 2 lata gwarancji.  

 

 

 

 

 

 

 

 


