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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup i dostawa mebli do pawilonów odpraw nr 11 i 11A w ramach realizacji projektu  

pn. „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez 

rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)”. 

 

Miejsce dostawy: drogowe przejście graniczne w Zosinie. 

Użytkownik: Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, 

 

L.p. Nazwa Specyfikacja techniczna  

(wymagania minimalne) 

Ilość 

1. Blat roboczy  blat roboczy o wymiarach podanych w załączniku 1A 

zamontowany na wspornikach do ściany pawilonu tak by 

powierzchnia robocza znajdowała się na wysokości 75 cm od 

posadzki, 

 blat wykonany z płyty meblowej wiórowej o grubości 36 mm – 

kolor jasny, 

 zewnętrzne krawędzie oklejone okleiną PCV, 

 ilość i rodzaj wsporników określi wykonawca, tak by zapewnić 

stabilność i trwałość mocowania, 

 przed przystąpieniem do wykonania blatów zaleca się dokonanie 

pomiarów przez wykonawcę. 

4 szt. 

2. Kontenerek 

biurowy 
 fabrycznie nowy,  

 wykonany z płyty meblowej wiórowej obustronnie laminowanej o 

grubości min. 18 mm,  

 wieniec górny: płyta gr. 25 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm, 

 wieniec dolny, boki, tył, fronty szuflad: płyta gr. 18 mm oklejona 

PCV 1 mm, 

 wyposażony w 4 szuflady na metalowych prowadnicach z 

zabezpieczeniem przed wypadaniem, 

 pierwsza górna szuflada kontenera zamykana na zamek meblowy 

(kluczyk), 

 uchwyty metalowe satynowe, 

 stopki antypoślizgowe z możliwością regulacji wysokości 

kontenera lub kółka, 

 wymiary: wys./szer./gł. 50 cm x 40 cm x 45 cm, 

 kolor okleiny jasny,  

8 szt. 

3. Fotel biurowy 

obrotowy 
 fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami i zagłówkiem, 

fabrycznie nowy przeznaczony do ciągłego użytkowania 24h/dobę, 

 obicie w kolorze czarnym, wykonane z wytrzymałego, 

trudnopalnego i odpornego na ścieranie (≥ 500 000 cykli w skali 

Martindale’a) materiału, 

 siedzisko o szer. min. 490 mm z płynną regulacją wysokości za 

8 szt. 
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pomocą podnośnika pneumatycznego, regulowana wysokość 

siedziska w zakresie od min 460 mm do min. 550 mm od podłogi, 

 funkcje fotela: oparcie odchylające się synchronicznie z 

siedziskiem, dające możliwość blokady wybranego konta 

wychylenia w kilku pozycjach, kołyskowy mechanizm łączący 

siedzisko z podnośnikiem i podstawą, możliwość blokady siedziska 

i oparcia w kilku pozycjach, zabezpieczenie przed uderzeniem 

oparcia w plecy użytkownika, 

 regulacja siły oporu oparcia, 

 regulacja wysokości siedziska, 

 regulowane podłokietniki,  

 wzmocniona, pięcioramienna podstawa jezdna wykonana z 

polerowanego metalu, na kółkach samohamownych 

przystosowanych do powierzchni twardych, 

 maksymalne obciążenie: 150 kg, 

 atest badania wytrzymałości (dostarczany przy odbiorze) 
4. Wieszak na 

ubrania 
 wieszak stojący, wieloramienny, fabrycznie nowy,  

 wysokość 180 cm, 

 trzon wykonany z drewna lub ze stali chromowanej o średnicy 28 

mm, 

 podstawa: stabilna, ciężka, okrągła o średnicy min. 35 cm, 

wykonana z metalu lub kamienia, 

 minimum 6 ergonomicznych ramion do wieszania zakończonych 

nakładkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem ubrania,  

4 szt. 

5. Kosz na śmieci  kosz na śmieci fabrycznie nowy, 

 kształt okrągły o średnicy: 25-30 cm i wysokości  

45 -55 cm, 

 pokrywa otwierana przyciskiem nożny,  

 wyposażony w wyjmowany pojemnik z uchwytem, 

 pojemność kosza 10-14 l, 

 materiał wykonania - polerowane aluminium, 

 atest samoczynnego gaszenia płomieni, 

12 szt. 

6. Gwarancja Gwarancja minimum 24 miesiące  

 

 

Oświadczam, że oferowany przez nas  asortyment spełnia minimalne wymagania 

Zamawiającego.                                                            

 

                                                                                                                          

      

 …………………………………………… 
(Podpis (y) osoby (osób) upoważnionej (ych)                                                                                                                                           

do reprezentowania Wykonawcy) 

 


