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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu mebli zgodnie z poniższą specyfikacją: 

LP. Meble biurowe (elementy)* Liczba 
sztuk WYMAGANE PARAMETRY 

1.  Szafka wisząca górna (600*550*300 mm) 2 szt. Pomieszczenie 1. 
 Drzwi i półki z płyty meblowej dwustronne laminowanej o min. gr. 18 mm. Struktura 

powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych 
próbek.  

 Zawiasy do drzwi o wysokiej jakości umożliwiające regulację elementów frontowych.  
 Szafka o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonana z płyty meblowej 

dwustronne laminowanej o gr. 18 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z 
Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek.  

 Krawędzie drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne szfek i blatu 
nieosłonięte, muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 
2,0 mm 

2.  Szafka dolna (820*800*550 mm) 2 szt. 
3.  Szafka dolna (820*550*550 mm) 2 szt. 
4.  Szafka dolna (980*280*550 mm) 1 szt. 

5.  Szafka dolna pod zmywarkę 
(820*450*550 mm) 1 szt. 

6.  
Blat roboczy z wycięciem na 
zlewozmywak oraz baterię (3000*600 
mm) – grubość min. 38 mm 

1 szt. 

7.  Szafka wisząca górna (600*600*400 mm) 4 szt. Pomieszczenie 2. i 3. 
 Drzwi i półki z płyty meblowej dwustronne laminowanej o min. gr. 18 mm. Struktura 

powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych 
próbek.  

 Zawiasy do drzwi o wysokiej jakości umożliwiające regulację elementów frontowych.  
 Szafka o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonana z płyty meblowej 

dwustronne laminowanej o gr. 18 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z 
Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek.  

8.  Szafka wisząca górna (600*900*400 mm) 2 szt. 
9.  Szafka wisząca górna narożna - ślepa 

(600*500 mm) 1 szt. 

10.  Szafka dolna (820*600*550 mm) 2 szt. 
11.  Szafka dolna (820*400*550 mm) 2 szt. 
12.  Szafka dolna pod zmywarkę 

(820*450*550 mm) 2 szt. 
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13.  Szafka gospodarcza (2270*600*550 mm) 4 szt.  Krawędzie drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne szfek i blatu 
nieosłonięte, muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 
2,0 mm 

14.  Szafka gospodarcza (2270*800*550 mm) 2 szt. 
15.  Blat roboczy z wycięciem na 

zlewozmywak oraz baterię (1420*600 
mm) – grubość min. 38 mm 

2 szt. 

* Podane wymiary są orientacyjne a Wykonawca zobowiązany jest przed sporządzeniem projektu graficznego dokonać odpowiedniego obmiaru celem ustalenia 
ostatecznych wymiarów każdego z elementów stanowiących przedmiot zamówienia. 

2. Dostarczenia i montażu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przedmiotu zamówienia w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego SA przy ul. Pięknej 58, 60-589 Poznań, w godzinach pracy tj. 8:00-16:00. 

3. Odpowiedniego opakowania materiałów i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu oraz montażu. Za szkody powstałe z winy nienależytego 
opakowania lub transportu winę ponosi Wykonawca. 

4. Usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości powstałych w wyniku rozpakowania, zmontowania i ustawienia mebli  a także do naprawy/usunięcia na swój koszt 
wszelkich uszkodzeń w siedzibie Zamawiającego, powstałych przy montażu lub transporcie mebli. 

5. Udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na meble będące przedmiotem zamówienia. 

 


