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MEBLE GOTOWE

SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ

KRZESŁA / FOTELE:

K1

ILOŚĆ

FOTEL BIUROWY
Stelaż metalowy chromowany, 
wyposażony w kółka, obrotowy z 
regulacją wysokości siedziska i 
nachylenia oparcia oraz regulacją i 
blokadą pochylenia. 
Fotel tapicerowany z podłokietnikami. 

FOTEL BIUROWY
Stelaż metalowy na 4 nogach 
wykonany z rury chromowanej. Fotel o 
kształcie kubełkowym: oparcie, 
podłokietniki i siedzisko stanowią 
integralną całość. Wszystko 
tapicerowane tkaniną.

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części nr II. Dostawa i montaż mebli biurowych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0051/16 pn. „Adaptacja zabytkowego 
obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego
wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej”, w ramach działania 
nr 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0051/16
"Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku 

Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej"



MEBLE GOTOWE

SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

K3 25

K4 50

KRZESŁA / FOTELE / STOLIK:

S1
20

KRZESŁO KONFERENCYJNE
Podstawa: stelaz metalowy
na 4 nogach wykonany
z rury chromowanej.
Oparcie i siedzisko z profilowanej 
sklejki, laminowanej.   

70x50x~70
[cm]

K5 4

KRZESŁO KONFERENCYJNE
Podstawa: stelaz metalowy
na 4 nogach wykonany
z rury chromowanej. Podlokietnik i 
skladany pulpit do pisania wykonany 
ze sklejki. Oparcie i siedzisko z 
profilowanej sklejki, laminowanej, kolor 
buk. Na siedzisku i oparciu tapicerka w 
kolorze uzgodnionym z 
Zamawiającym. Pulpit do pisania dla 
osób praworęcznych. 

KRZESŁO KONFERENCYJNE
Podstawa: stelaz metalowy
na 4 nogach wykonany
z rury chromowanej. Oparcie i 
siedzisko z profilowanej sklejki, 
laminowanej, kolor buk. Na siedzisku i 
oparciu tapicerka w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

UWAGA! Powyższe zdjęcia wskazane w OPZ do części nr II mają charakter poglądowy. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z opisami określonymi
przez Zamawiającego.



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ

BIURKA / STOŁY:

ILOŚĆ

B1

4

1

B2

B3

B4

1

1

BIURKO Z WYSOKĄ BLENDĄ
biurko z płyt laminowanych, kolor szary RAL 
7035 lub podobny (do decyzji zamawiającego). 
Blat wykończony obrzeżem w kolorze czarnym, 
pozostałe płyty z obrzeżem w kolorze laminatu. 
W ściankach bocznych biurka zastosować stopki 
z tworzywa sztucznego.  Blenda pionowa 
usztywniająca blat - wysokości 60 cm. Półka na 
klawiaturę szerokości 70 cm, montowana osiowo 
pod blatem na prowadnicach łożyskowych - płyta 
laminowana kolor RAL 7035 lub podobny (do 
decyzji zamawiającego). Otwór w blacie na 
kable, wykończony tuleją z tworzywa w kolorze 
czarnym lub szarym. Blat oraz płyty boczne 
grubości 4 cm. 

BIURKO
biurko z płyt laminowanych, kolor szary RAL 7035 
lub podobny (do decyzji zamawiającego). Blat 
wykończony obrzeżem w kolorze czarnym, 
pozostałe płyty z obrzeżem w kolorze laminatu. W 
ściankach bocznych biurka zastosować stopki z 
tworzywa sztucznego.  Blenda pionowa 
usztywniająca blat - wysokości 30 cm. Półka na 
klawiaturę szerokości 70 cm, montowana osiowo 
pod blatem na prowadnicach łożyskowych - płyta 
laminowana kolor RAL 7035 lub podobny (do 
decyzji zamawiającego). Otwór w blacie na kable, 
wykończony tuleją z tworzywa w kolorze czarnym 
lub szarym. Blat oraz płyty boczne grubości 4 cm.

BIURKO KONFERENCYJNE PRAWE 
biurko z płyty laminowanej szarym RAL7035 z 
obrzeżem szarym RAL7035 i w kolorze buk 
naturalny z obrzeżem w kolorze laminatu buk - wg 
ilustracji. Blat i prawy bok szary, blenda i lewy bok 
w kolorze buk. W ściankach bocznych biurka 
zastosować stopki z tworzywa sztucznego.  
Blenda pionowa usztywniająca blat - wysokości 
60 cm. Blat oraz płyty boczne grubości 4 cm. 

BIURKO KONFERENCYJNE LEWE 
biurko z płyty laminowanej w kolorze szarym RAL 
7035 lub podobnym z obrzeżem szarym RAL 
7035 lub podobnym i w kolorze buk naturalny z 
obrzeżem w kolorze laminatu buk - wg ilustracji. 
Blat i lewy bok szary, blenda i prawy bok w 
kolorze buk. W ściankach bocznych biurka 
zastosować stopki z tworzywa sztucznego.  
Blenda pionowa usztywniająca blat - wysokości 
60 cm. Blat oraz płyty boczne grubości 4 cm. 

160x70x75
[cm]

160x70x75
[cm]

140x60x75
[cm]

140x60x75
[cm]



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

B5
1

BIURKA / STOŁY:

B6
2

B8
1

BIURKO 
biurko z płyty laminowanej w kolorze 
szarym RAL7035 z obrzeżem szarym 
RAL7035 z blendą pionową w kolorze buk 
naturalny - wg ilustracji. W ściankach 
bocznych biurka zastosować stopki z 
tworzywa sztucznego.  Blenda pionowa 
usztywniająca blat - wysokości 60 cm. 
Blat oraz płyty boczne grubości 4 cm. 
Wyposażony w kółka z blokadą.

STÓŁ 
Blat z płyty laminowanej w kolorze buk 
naturalny z obrzeżem w kolorze laminatu 
buk. Blat grubości 4 cm. Nogi stalowe w 
formie prostokątnej ramy, z rury 
kwadratowej, chromowane. W nogach 
zastosować stopki z tworzywa 
sztucznego.

BLAT 
Blat z płyty laminowanej w kolorze buk 
naturalny z obrzeżem w kolorze laminatu 
buk. Blat grubości 4 cm. Półka na 
klawiaturę szerokości 70 cm, montowana 
pod blatem na prowadnicach łożyskowych 
- płyta laminowana kolor buk. Otwór w 
blacie na kable, wykończony tuleją z 
tworzywa w kolorze czarnym lub 
szarym.Blat mocowany na istniejących 
regałach systemowych. 

90x60x75
[cm]

140x80x73
[cm]

357x246
[cm]



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

W1

W2

5

6

BIURKA / STOŁY:

KONTENER BIUROWY
konstrukcja z płyty laminowanej w kolorze 
buk naturalny, wykończonej obrzeżem w 
kolorze laminatu buk. Trzy szuflady o 
wymiarach jak na rysunku, na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym 
wysuwem. Szuflady wyposażone w 
uchwyty aluminiowe. Kontener 
wyposażony w zamek i kółka z blokadą. 
Blat oraz płyty boczne grubości min. 2 
cm.

PÓŁKA NA KOMPUTER
konstrukcja z płyty laminowanej w kolorze 
buk naturalny,  wykończonej obrzeżem w 
kolorze laminatu buk.  Wyposażony w 
kółka z blokadą. Wymiary sprawdzić z 
wymiarami komputerów i uzgodnić z 
Zamawiającym.
Blat oraz płyty boczne grubości min. 2 
cm.

40x58x~70
[cm]

28x50
x60~65

[cm]



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

Sz1 1

WYPOSAŻENIE SZATNI:

SZAFA Z WITRYNĄ
konstrukcja z płyty laminowanej w kolorze 
szarym RAL 7035, lub podobnym, wykończonej 
obrzeżem w kolorze RAL 7035. Zabudowa do 
pełnej wysokości pomieszczenia. Grubość płyty, 
min. 2 cm. Wewnątrz szafy półki co 33 cm, z 
możliwością regulacji wysokości, pod sufitem 
blenda. Drzwi witryny ze szkła bezbarwnego, 
szkło bezpieczne. Zawiasy w witrynie 180° z 
mocowaniem bocznym. Drzwi szafy przesuwne. 
W drzwiach szafy i witryny zastosować zamki.W 
drzwiach szafy uchwyty aluminiowe wpuszczane. 
Szafa montowana jako mebel wolnostojący, tylna 
ścianka z płyty laminowanej w kolorze RAL 7035 
lub podobnym. Należy przewidzieć mocowanie 
szafy do ściany oraz sufitu w celu zapewnienia 
pełnej stabilności.

KONTENER/LADA
konstrukcja z płyty laminowanej w kolorze buk 
naturalny,  wykończonej obrzeżem w kolorze 
laminatu buk. Grubość płyty, min. 2 cm. Mebel 
wolnostojący, tylna ścianka z płyty laminowanej, 
kolor buk. W górnej części dwie szuflady na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. 
W dolnej części półka. szuflady i drzwi szafki 
wyposażone w zamek i uchwyty aluminiowe 
wpuszczane. Kontener wyposażony w kółka z 
blokadą. Całość zamykana na zamek.

Sz2
1100x40x90

[cm]

Sz3
1

WIESZAKI NAŚCIENNE
Wieszak na ubrania, w kształcie 
nawiązującym do gałęzi. Wykonany z 
litego drewna, malowany na kolor czarny. 

Szerokość: 19 cm
Głębokość: 7 cm
Wysokość: 78 cm

Sz4
12

19x7x78
[cm]

ZESTAW WITRYN NASCIENNYCH
3 sztuki z płyty laminowanej, kolor buk naturalny 
wykończonej obrzeżem w tym samym odcieniu. 
4 sztuki z płyty laminowanej w kolorze szarym 
RAL 7035, z obrzeżem w tym samym odcieniu. 
Szafki w formie „ramek” wieszanych na ścianie, 
drzwiczki szklane bezramkowe (szkło 
bezbarwne, bezpieczne), zawiasy zamontowane 
na ściankach bocznych, zamykane na zamek. 
Grubość płyty min 2 cm.

65x35x15
30x30x15

25x25x10
[cm]

40x20x10
30x20x15
30x40x10
35x30x25



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

R1 1

REGAŁY I PÓŁKI:

125x25x130
[cm]

1

R2 1200x25x130
[cm]

PÓŁKI ŚCIENNE
półki z płyty laminowanej w kolorze buk,  
wykończonej w kolorze buk. Półki 
montowane na ścianach. Konstrukcję 
wsporczą półek stanowią trzy pionowe 
rury metalowe o średnicy ok. 25mm 
zależnie od przyjętego rozwiązania cięte 
na odcinki lub montowane w otworach w 
półkach; końcowe odcinki gięte pod kątem 
prostym), malowane proszkowo na kolor 
czarny. Montowane do ściany na rozetach 
- wg ilustracji. Grubość płyty półek 2 cm.

PÓŁKI ŚCIENNE
półki z płyty laminowanej w kolorze buk,  
wykończonej w kolorze buk. Półki 
montowane na ścianach. Konstrukcję 
wsporczą półek stanowią dwie pionowe 
rury metalowe o średnicy ok. 25mm 
zależnie od przyjętego rozwiązania cięte 
na odcinki lub montowane w otworach w 
półkach; końcowe odcinki gięte pod kątem 
prostym), malowane proszkowo na kolor 
czarny. Montowane do ściany na rozetach 
- wg ilustracji. Grubość płyty półek 2 cm.

R3

blenda

lustro

315x45x~310
[cm]

Drzwi,wyposażone w uchwyty aluminiowe.



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

R4 1

REGAŁY I PÓŁKI:

300x35x252
[cm]

1

R5 1

R6

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w górnej 
części w kolorze szarym RAL 7035,  
wykończonej w kolorze RAL 7035, w dolnej 
części: laminat i obrzeże w kolorze buk. Cokół 
i poziomy pasek pod górnymi drzwiczkami w 
kolorze czarnym. Zabudowę wykonać w 
całości lub w 2-3 modułach - zależnie od 
przyjętego rozwiązania konstrukcji mebli. 
Regał wyposażony w sześć par drzwi (górne 
+ dolne) i uchwyty aluminiowe. Wewnątrz 
półki co 33 cm, z możliwością regulacji 
wysokości. Należy przewidzieć mocowanie do 
ściany zapewniające pełną stabilność. 
Grubość płyty dostosowana do wymogów 
konstrukcyjnych mebla, min. 2 cm.

318x35x252
[cm]

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w górnej 
części w kolorze szarym RAL 7035,  
wykończonej w kolorze RAL 7035, w dolnej 
części: laminat i obrzeże w kolorze buk. 
Cokół, otwarte półki i poziomy pasek pod 
górnymi drzwiczkami w kolorze czarnym. 
Zabudowę wykonać w całości lub w 2-3 
modułach - zależnie od przyjętego 
rozwiązania konstrukcji mebli. Regał 
wyposażony w cztery pary drzwi (górne + 
dolne) i uchwyty aluminiowe oraz dwa moduły 
z otwartymi półkami (po 6 półek + cokół i płyta 
górna). Wewnątrz półki co 33 cm, z 
możliwością regulacji wysokości. Regał na 
całą długość ściany. Należy przewidzieć 
mocowanie do ściany zapewniające pełną 
stabilność. Grubość płyty dostosowana do 
wymogów konstrukcyjnych mebla,  min. 2 cm.

400x35x252
[cm]

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w górnej 
części w kolorze szarym RAL 7035,  
wykończonej w kolorze RAL 7035, w dolnej 
części: laminat i obrzeże w kolorze buk. 
Cokół, otwarte półki i poziomy pasek pod 
górnymi drzwiczkami w kolorze czarnym. 
Zabudowę wykonać w modułach - ilość 
zależnie od przyjętego rozwiązania 
konstrukcji mebli. Regał wyposażony w sześć 
par drzwi (górne + dolne) i uchwyty 
aluminiowe oraz dwa moduły z otwartymi 
półkami (po 6 półek + cokół i płyta górna). 
Wewnątrz półki co 33 cm, z możliwością 
regulacji wysokości. Należy przewidzieć 
mocowanie do ściany zapewniające pełną 
stabilność. Grubość płyty dostosowana do 
wymogów konstrukcyjnych mebla,  min. 2 cm.



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

R7 1

REGAŁY I PÓŁKI:

245x47x
250+35

[cm]

R8 1

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w górnej 
części w kolorze szarym RAL 7035,  
wykończonej w kolorze RAL 7035, w dolnej 
części: laminat i obrzeże w kolorze buk. Cokół 
w kolorze czarnym. Zabudowę wykonać w 
całości lub w 2-3 modułach - zależnie od 
przyjętego rozwiązania konstrukcji mebli. 
Regał wyposażony w pięć par drzwi (górne + 
dolne) i uchwyty aluminiowe. Wewnątrz półki 
co 33 cm, z możliwością regulacji wysokości. 
Regał na całą długość ściany, nad regałem 
wykonać blendę do sufitu (wys. ~35 cm). 
Należy przewidzieć mocowanie do ściany 
zapewniające pełną stabilność. Grubość płyty 
dostosowana do wymogów konstrukcyjnych 
mebla, min. 2 cm.

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w kolorze buk, 
obrzeże w kolorze buk. Cokół w kolorze 
czarnym. Zabudowę wykonać w modułach - 
ilość zależnie od przyjętego rozwiązania 
konstrukcji mebli. Regał wyposażony w siedem 
drzwiczek i uchwyty aluminiowe wpuszczane 
oraz blendę (w miejscu biurka). Wewnątrz półki 
co 33 cm, z możliwością regulacji wysokości. 
Regał wraz z pozostałymi meblami (R7, R9 i 
R10) na całą długość ściany. Należy 
przewidzieć mocowanie do ściany 
zapewniające pełną stabilność. Nad częścią 
regału sześć półek z płyty laminowanej w 
kolorze buk,  wykończonej w kolorze buk. Półki 
montowane na ścianach. Konstrukcję 
wsporczą półek stanowią trzy pionowe rury 
metalowe o średnicy ok. 25 mm zależnie od 
przyjętego rozwiązania cięte na odcinki lub 
montowane w otworach w półkach; końcowe 
odcinki gięte pod kątem prostym), malowane 
proszkowo na kolor czarny. Montowane do 
ściany na rozetach - wg ilustracji. Grubość płyty 
półek 2 cm. Blat do szafek jako osobna pozycja 
w zestawieniu - Rb1

R9 1

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w kolorze buk, 
obrzeże w kolorze buk. Cokół w kolorze 
czarnym. Zabudowę wykonać w modułach - 
ilość zależnie od przyjętego rozwiązania 
konstrukcji mebli. Regał wyposażony w troje 
drzwiczek i uchwyty aluminiowe wpuszczane. 
Wewnątrz półki co 33 cm, z możliwością 
regulacji wysokości. Regał wraz z pozostałymi 
meblami (R7, R8 i R10) na całą długość ściany. 

100x30x83
[cm]

blenda

250x190x
240
[cm]



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

R10 1

REGAŁY I PÓŁKI:

1

R12 1

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w kolorze 
buk, obrzeże w kolorze buk. Cokół w kolorze 
czarnym. Zabudowę wykonać w modułach - 
ilość zależnie od przyjętego rozwiązania 
konstrukcji mebli. Regał wyposażony w troje 
drzwiczek i uchwyty aluminiowe wpuszczane 
oraz blendę (w miejscu biurka). Wewnątrz 
półki co 33 cm, z możliwością regulacji 
wysokości. Regał wraz z pozostałymi 
meblami (R7, R9 i R10) na całą długość 
ściany. Należy przewidzieć mocowanie do 
ściany zapewniające pełną stabilność. 
Grubość płyty meblowej min. 2 cm.

blenda

205x30x83
[cm]

blenda

blenda

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w kolorze 
buk. Cokół w kolorze czarnym. Zabudowę 
wykonać w modułach - ilość zależnie od 
przyjętego rozwiązania konstrukcji mebli. 
Regał wyposażony w siedem drzwiczek i 
uchwyty aluminiowe wpuszczane oraz 
blendę (w miejscu biurka). Wewnątrz półki 
co 33 cm, z możliwością regulacji 
wysokości. Regał R11 i R12 na całą 
długość ściany. Należy przewidzieć 
mocowanie do ściany zapewniające pełną 
stabilność. Nad częścią regału sześć 
półek z płyty laminowanej w kolorze buk. 
Półki montowane na ścianach. 
Konstrukcję wspierającą półki stanowią 
trzy pionowe rury metalowe o średnicy ok. 
25 mm, zależnie od przyjętego 
rozwiązania cięte na odcinki, lub 
montowane w otworach w półkach, 
końcowe odcinki gięte pod kątem prostym, 
malowane proszkowo na kolor czarny. 
Montowane do ścian na rozetach - 
zgodnie z rysunkiem. Grubość półek 2 cm. 
Grubość płyty meblowej min. 2 cm.
Blat do szafek jako osobna pozycja w 
zestawieniu- Rb2

ok. 260x190x
255
[cm]

ok. 260x190x
255
[cm]
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R13 1

REGAŁY I PÓŁKI:

Rb1 1

1

REGAŁ BIUROWY
Zabudowa z płyty laminowanej, w kolorze 
buk, obrzeże w kolorze buk. Cokół w 
kolorze czarnym. Zabudowę wykonać w 
modułach - ilość zależnie od przyjętego 
rozwiązania konstrukcji mebli. Zabudowa 
wyposażona w 10 drzwiczek i uchwyty 
aluminiowe wpuszczane oraz blendę (w 
miejscu biurka). Wewnątrz półki co 33 cm, 
z możliwością regulacji wysokości. Regał 
na całą długość ściany. Należy 
przewidzieć mocowanie do ściany 
zapewniające pełną stabilność. Na regale 
zamontowany blat grubości 4 cm z płyty 
laminowanej w kolorze szarym RAL 7035 
z obrzeżem w kolorze czarnym. Blat 
należy dociąć tak by przylegał do ścian 
oraz wypełnił wnęki podokienne. Grubość 
płyty meblowej min. 2 cm. 

blenda

Rb2

BLAT NA REGAŁ BIUROWY
Blat z płyty laminowanej, grubość 4 cm, w 
kolorze szarym RAL 7035 z obrzeżem w 
kolorze czarnym, montowany na 
regałach. Blat należy dociąć tak by 
przylegał do ścian oraz wypełnił wnęki 
podokienne. 

BLAT NA REGAŁ BIUROWY
Blat z płyty laminowanej,grubość 4 cm, w 
kolorze szarym RAL 7035 z obrzeżem w 
kolorze czarnym, montowany na 
regałach. Blat należy dociąć tak by 
przylegał do ścian oraz wypełnił wnęki 
podokienne.

291x194x85
[cm]

535x199x2
[cm]

467x199x2
[cm]



SYMBOL WIDOK WYMIARY OPIS / MATERIAŁ ILOŚĆ

1

MEBLE DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO:

1

Ps2

Ps3

REGAŁ NA POMOCE NAUKOWE
Zabudowa z płyty laminowanej, w górnej 
części w kolorze szarym RAL 7035,  
wykończonej w kolorze RAL 7035, w dolnej 
części: laminat i obrzeże w kolorze buk. 
Cokół w kolorze czarnym. Zabudowę 
wykonać w całości lub w 2-3 modułach - 
zależnie od przyjętego rozwiązania 
konstrukcji mebli. Regał wyposażony w 
cztery par drzwi (górne + dolne) i uchwyty 
aluminiowe. Wewnątrz półki co 33 cm, z 
możliwością regulacji wysokości. W jednym 
z modułów, wysoka wąska półka o wym. 
ok. 175 x 25 cm. Należy przewidzieć 
mocowanie do ściany zapewniające pełną 
stabilność.Grubość płyty dostosowana do 
wymogów konstrukcyjnych mebla, min. 2 
cm.

160x50x265
[cm]

180x50x85
[cm]

SZ
15 mb

REGAŁPODOKIENNY
Zabudowa z płyty laminowanej, w kolorze 
buk, obrzeże w tym samym odcieniu. Cokół 
w kolorze czarnym. Zabudowę wykonać w 
modułach - ilość zależnie od przyjętego 
rozwiązania konstrukcji mebli. Regał 
wyposażony w cztery drzwiczki z 
uchwytami aluminiowymi. Wewnątrz półki 
co 33 cm z możliwością regulacji wyskości. 
Należy przewidzieć mocowanie do ściany 
zapewniające pełną stabilność. Grubość 
płyty dostosowana do wymogów 
konstrukcyjnych mebla, min. 2 cm. Blat z 
płyty laminowanej, grubości 4 cm, w 
kolorze szarym RAL 7035 z obrzeżem w 
kolorze czarnym.

SYSTEM WYSTAWIENNICZY
Prowadnice służące do zawieszania 
obrazów na linkach. Prowadnice są 
montowane do sufitu lub ściany za pomocą 
kołków rozporowych.



Ps1

SYMBOL:

WIDOK / WYMIARY

OPIS / MATERIAŁ

ILOŚĆ:

1

ZABUDOWA KUCHENNA: Ps1 1

Zabudowa z płyty laminowanej. Szafki dolne w kolorze buk. Blat grubości 4 cm. W narożniku szafka 
narożna, otwierana frontem łączonym. Po prawej od piekarnika, szafka z szufladami: od góry dwie 
szuflady po 15 cm, następna szuflada dolna duża. Szuflady na prowadnicach łożyskowych. Uchwyty 
w szafkach i szufladach aluminiowe [do wyboru przez Zamawiającego].Wewnątrz pozostałych szafek 
dolnych półki co ok. 33 cm z możliwością regulacji wysokości. 
Szafki górne w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym. Dwoje drzwi w układzie symetrycznym [jak na 
rysunku] przeszklonych (szkło matowe) Wewnątrz szafek półki co 33 cm, z możliwością regulacji. 
Oświetlenie podszafkowe led, włącznik na spodzie szafek wiszących.  
Blat w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym, obrzeża blatu czarne. Grubość blatu 4 cm. Zabudowę 
wykonać w modułach, ilość zależna od przyjętego systemu konstrukcyjnego mebli.   
Wewnątrz lewej części zabudowy półki co ok. 33 cm z możliwością regulacji wysokości 
zamocowania. Należy przewidzieć mocowanie do ściany zabezpieczające pełną stabilność zestawu.
Sprzęty kuchenne: 
płyta indukcyjna do zabudowy 4-palnikowa, piekarnik elektryczny do zabudowy w kolorze 
szampańskim o klasie energetycznej min A+, lodówka podblatowa o wymiarach umożliwiających 
zabudowanie pod szafką kuchenną o wysokości całkowitej 85 cm, klasa energetyczna min A+, zlew 
jednokomorowy z ociekaczem, stalowy, bateria kuchenna wysoka.
  



UWAGI:

Powyższe dane mają charakter poglądowy. Przed złożeniem oferty Oferent ma 
możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, przeprowadzenia wizji 
lokalnej pomieszczeń, których dotyczy postępowanie przetargowe.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia 
zobligowany jest do dokonania pomiarów w miejscu instalacji mebli oraz 
ustalenia z Zamawiającym kolorystyki mebli. 

Do oferty Wykonawca musi załączyć następujące atesty i certyfikaty:

·- Wszystkie meble muszą być przeznaczone do intensywnej eksploatacji
w budynkach użyteczności publicznej.
·- Mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz.U.98.148.973).
·-   Stoły rozkładane muszą być wykonane w technologii zapewniającej ich
stabilność oraz łatwość składania. Stoły z atestem (lub certyfikatem) 
potwierdzającym zgodność z normą PN-EN 15371:2008 w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania. Dokument wystawiony przez niezależna 
jednostkę badawczą uprawnioną do badania mebli.
·-  Krzesła maja posiadać certyfikat zgodności z normami
dotyczącymi jakości: PN-EN 13761:2004 oraz PN-EN 1022:2005 wystawione 
przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację – Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA). 

ZATWIERDZAM:

dr inż. Janusz Tomasiewicz

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego

Poręba Wielka, 12.05.2017 r.


