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Załącznik nr 6 do SIWZ  
numer sprawy: AD-2900-3/SISP-2/2014 

 
 

lp przedmiot zamówienia opis Obrazek poglądowy ilość Gwarancja 

 1. przybornik na biurko 

6-8 przegród na akcesoria piszące, 
przegroda na karteczki 76x76 cm, 
wykonany z wykonany z metalowej 
siatki, czarny 

 

3 min. 12 

 2. 
Mata ochronna na 
biurko 

Przezroczysta, antyrefleksyjna i 
antypoślizgowa, o wymiarach ok 100 
cm na 70 cm  
 

 

5 min. 12 

 3. lampka biurkowa 

lampka biurkowa wyposażona w 
żarówkę halogenową, ruchome ramię 
i główka lampki umożliwiająca 
regulację położenia źródła światła, w 
kolorze uzgodnionym z 
zamawiającym 

 

35 min. 24 
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 4. pólka na klawiaturę 
wysuwana pólka/szuflada mocowana 
pod blatem biurka bez miejsca na 
mysz w kolorze ciemnym 

 

3 min. 24 

 5. szafka katalogowa 

szafka katalogowa 8-szufladowa, o 
wymiarach szuflady długość 45 cm, 
wysokość 11 cm i szerokość 16 cm, 
każda szuflada zaopatrzona w pręt 4 
mm, wkładany od góry oraz gałki 
meblowe i opisowe szyldziki na 
froncie, płyta meblowa laminowana 
w kolorze orzecha 

 

1 min. 24 

 6. 
stojak/regał na 
publikacje 

jednostronny stojak/regał do 
prezentacji publikacji, metalowa 
konstrukcja, z miejscem na reklamę 
wg wzoru dostarczonego przez 
zamawiającego, stojak na ok. 10-12 
publikacji 

 

1 min. 12 
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 7. fotel obrotowy  

FOTEL OBROTOWY  
Oparcie i siedzisko w całości 
tapicerowane tkaniną (bez 
maskownicy plastikowej na oparciu). 
• oparcie wykonane na bazie 
profilowanej formatki sklejkowej 
(minimum 12 mm grubości), której 
kształt zapewnia pewne i 
ergonomiczne podparcie kręgosłupa, 
pianka  w  oparciu o gęstości T22 
• siedzisko wykonane na bazie 
formatki sklejkowej (minimum 12 
mm grubości) posiadającej specjalny 
układ tapicerski z zastosowaniem 
zimno formowanej pianki, która 
gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia 
optymalny komfort (pianka  o 
gęstości T30), otwory  montażowe  w  
sklejce posiadają  nabijane nakrętki  
kłowe 
• tkanina: 50% polyamide, 30% 
czysta wełna, 10% visil, 10% wiskoza, 
ciężar minimum 435 g/m2, 
odporność na ścieranie: minimum 
500 000 cykli, odporność na pilling: 
minimum 4, atest trudnozapalności 
• mechanizm: SYNCHRO (niezależna 
praca oparcia względem siedziska) z 
blokadą  

 

5 min. 24 
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w 4 położeniach oraz możliwością 
dopasowania siły odchylania oparcia 
do ciężaru ciała i wzrostu 
użytkownika 
• podłokietniki z możliwością 
regulacji wysokości, z przyjazną w 
dotyku nakładką plastikową 
• płynna regulacja wysokości 
siedziska za pomocą sprężyny 
gazowej 
• krzyżak o średnicy 670 mm o 
wytrzymałości 1340 kg nacisku, w 
kolorze czarnym 
• kółka przeznaczone  na  podłoże 
miękkie z hamulcem 

 8. 
ruchomy taboret do 
biblioteki 

stopa słonia, w kolorze brązowym lub 
białym 

 

1 min. 24 

 9. Podkładka pod mysz 

Podkładka pod mysz z żelowym 
podstawkiem pod nadgarstek w 
kolorze uzgodnionym z 
zamawiającym  

10 min. 12 
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 10. 
podstawka na 
dokumenty 

podstawka na dokumenty A4 
mocowana do monitora, z klipsem, 
regulacja wysokości i kąta nachylenia 

 

10 min. 12 

 11. 
podnóżek 
ergonomiczny 

podstawka pod stopy z płynną 
regulacją konta nachylenia, spód 
antypoślizgowy, wierzch 
zapobiegający zsuwaniu się stóp, o 
powierzchni minimum szerokość 40 
cm, długość 30 cm 

 

5 min. 12 

12. 
Kaseta ścienna z taśmą 
samonawijającą 

Kaseta ścienna z taśmą 
samonawijającą wysokość kasety 125 
mm, długość taśmy 2500 mm, 
szerokość taśmy 50 mm. Obudowa 
kasety metalowa, dostosowana do 
przymocowania na ścianę. Kaseta 
zawiera element do montażu na 
przeciwległej ścianie, do którego 
taśma jest zaczepiana po wysunięciu. 
Kolor taśmy i obudowy – czarny. 

 

1 min. 12 

 13. stoły konferencyjne 

stół konferencyjny o wymiarach  
wysokość 74 cm, szerokość 65 cm, 
długość 120 cm, grubość blatu ok. 2,5 
cm w kolorze olchy płyta 
dwustronnie laminowana , rama  

19 min.24 
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czarna metalowa 

 14. krzesło typu ISO 

Krzesło biurowe konferencyjne: 
wymiary całkowite wys./szer./głęb. 
840/540/560 mm ±5%, wymiary 
siedziska wys./szer./głęb. 
470/480/440 mm ± 5%; stelaż 
metalowy na czterech nogach, 
wykonany z rury kształtowej płasko-
owalnej o wymiarach 30x15 mm, 
rura o jednakowym kształcie i 
przekroju na całej swojej długości; 
siedzisko wykonane ze sklejki 
wielowarstwowej z drewna 
liściastego, pokrytej pianką ciętą o 
gęstości 25 kg/m3 oraz tkaniną 
tapicerską, maskownica siedziska w 
kolorze czarnym; oparcie wykonane 
ze sklejki wielowarstwowej z drewna 
liściastego, pokrytej pianką ciętą o 
gęstości 35 kg/m3 oraz tkaniną 
tapicerską – maskownica oparcia w 
kolorze czarnym; możliwość 
sztaplowania do 10 sztuk; kolor 
tapicerki (siedziska i oparcia) oraz 
stelażu do wyboru przez 
Zamawiającego, bez wpływu na cenę 
krzesła)  

 

 

34 min. 24 
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 15. krzesło składane 

wysokość ok.. 80 cm, wysokość 
siedziska 45 cm, szerokość i 
głębokość 40 cm, materiał siedziska i 
oparcia tapicerka PCV w kolorze 
czarnym, stelaż metalowy w kolorze 
czarnym  

10 min. 24 

 16. 
telefon 
bezprzewodowy 

Bezprzewodowy, tryb pracy: 
tradycyjny, kolor czarny, książka 
telefoniczna, zasięg pracy 300 m, 
ilość numerów w pamięci: 50, 
podświetlenie wyświetlacza o 
przekątnej 4.1 cm (1,6"), 
indentyfikacja połączeń, regulacja 
głośności, wskaźnik ładowania 
akumulatora, zasilanie 
akumulatorami AAA NiMH, czas 
rozmów do 16 h  

 

1 min. 24 

 17. rama ścienna clip 

aluminiowa rama o formacie A4 z 
zabezpieczającą folią ochronną PVC, 
w kolorze srebrnym, z plastikowymi 
narożnikami 

 

3 min. 24 
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 18. wskaźnik laserowy 

czerwony laser w srebrnej metalowej 
obudowie, o średnicy ok. 4 mm i 
zasięgu do 100 m, zasilany bateriami 
AAA, w komplecie z futerałem i 
bateriami  

1 min. 12 

 19. mównica  

 Mównica konferencyjna z 
pleksi dodatkową z półką 
umieszczoną ok. 35 cm pod pulpitem 
Wymiary: wysokość: 120cm 
najwyższy punkt,  
wymiar stopy: ok. 45cm x 55cm 
wymiary pulpitu: ok. 50 cm na 40 cm,  
frontowa ściana dymiona, 
nieprzeźroczysta,  
możliwe wycięcia w bocznych 
ścianach do swobodnego 
przenoszenia 
mównica w komplecie z pokrowcem,  
Wykonanie: Pleksi min 10 mm 
 

 

1  min. 24 

 20. wieszaki na odzież 

Wieszak stojący:  średnica podstawy 
390 mm ± 5%, wysokość całkowita 
1900 mm ± 5%. Wykonany ze stali 
nierdzewnej w kolorze srebrnym – 
satyna. Wzór zbliżony do rysunku 
poglądowego. Styl prosty. 

 

4 min. 24 
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 21. potykacz 

Dwustronny potykacz A3 o profilu 
aluminiowym 32 mm, plakat 
chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 
mm PVC, narożniki zaokrąglone, 

 

3 min. 12 

 22. 
stolik ścienny do 
przewijania 

przewijak ścienny biały, rama 
stalowa, szerokość ok 74 cm, 
głębokość 78 cm, wysokość 78 cm, w 
komplecie z matą, w komplecie śruby 
i wkręty do mocowania 

 

1 min. 24 

 23. ścianka POP 

Ścianka reklamowa sprężynowa o 
wymiarach 414 x 230 cm z nadrukiem 
wg projektu dostarczonego przez 
zamawiającego, dodatkowo grafika 
na kufrze 

 

1 min. 24 

 

 

 

 

 

 


