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Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Opis przedmiotu zamówienia   

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZADANIE NR 1 

1) Wyposażenie w meble biurowe pomieszczeń dydaktycznych oraz kancelaryjnych 

znajdujących się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie   

 

Zestawienie ilościowo-cenowe mebli biurowych: 

L.p. Nazwa kolor 
Rozmiar 

(szer./gł./wys/w mm) 

 
Ilość 

 

Cena 
brutto za 

szt. 

Wartość 
brutto 

1 Biurko kształtowe prawe calvados 
1604 x 1054 x 704 
/504 x 760h 

1   

2 Biurko kształtowe lewe calvados 
1604 x 1054 x 704 
/504 x 760h 

2   

3 
Biurko kształtowe lewe z 
kontenerem stałym 

calvados 
2000 x 800 x 2000 
/800 x 760h 

1   

4 Biurko proste calvados 1800 x 800 x 760h 1   

5 Biurko proste  calvados 1600 x 800 x 760h 3   

6 

Kontener mobilny 4 
szuflady jako dostawka 
do biurka kątowego 
prawego i lewego 

calvados 430 x 504 x 760h 
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7 
Kontener mobilny 3 
szuflady do biurka 
prostego 

calvados 430 x 504 x 620h 7   

8 
Szafa ubraniowa + 
nadstawka  

calvados 
800 x 604 x 1842h + 
800 x 604 x 600h 
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9 Szafa ubraniowa calvados 800 x 604 x 1842h 5   

10 Regał biurowy oszklony calvados 800 x 364 x 1842h 3   

11 Regał biurowy  calvados 800 x 364 x 1842h 14   

12 
Regał biurowy odkryty 
(półki) 

calvados 800 x 364 x 1842h 1   

13 Regał biurowy calvados 800 x 364 x 1137h 3   

14 
Krzesło obrotowe OFFRIX 

R           R15G-3 Nowy Styl 
czarne 

szerokość 490 mm x  
głębokość 450 mm 

24   

15 
Krzesło konferencyjne 
ISO-24h 

brązowe 
szerokość: 475 mm x 
głębokość: 415 mm 

50   

16 
Krzesło obrotowe 
PRESTIGE profil R3K2 
ts02 

szare 
szerokość: 460 mm x 
głębokość: 440-470 
mm 

13   

WARTOŚĆ BRUTTO MEBLI BIUROWYCH  
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Opis mebli biurowych: 

Zdjęcia mebli biurowych zawarte w opisie należy traktować jako ogólnopoglądowe.              

W podanych wymiarach mebli biurowych Kupujący dopuszcza margines +/- 2 cm.  

L.p. Nazwa/ zdjęcie, rysunek/ wymiary Opis techniczny mebli 

 
1 
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Biurko kształtowe prawe i lewe 

calvados 
1604 x 1054 x 704/504 x 760h 

 

 

 
- blat: wytrzymała i trwała płyta melaminowa dwustronnie 
laminowana o gr. min 25 mm, max 30 mm, odporna na 
ścieranie, zarysowanie, działanie temperatury i czynników 
chemicznych, wykończona na krawędziach obrzeżem PCV;  
- regulacja poziomu: umożliwiająca ustawienie na nierównych 
powierzchniach oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb 
użytkownika; 
- blenda: płyta melaminowa 18 mm, w kolorze blatu 
wykończona obrzeżem PCV o gr. min 0,5 mm, max 2 mm;  
- stelaż: nogi metalowe jak w biurkach SVENBOX, metal 
malowany proszkowo na kolor jasno szarego aluminium, 
zespolony z blatem za pomocą wytrzymałych śrub o 
odpowiedniej długości, poziome prowadzenia okablowania z 
otworami zapewniającymi przeciągnięcia wtyczek urządzeń 
biurowych, kolumny nóg posiadają kanały kablowe, aby 
estetycznie ukryć wszystkie przewody wychodzące ze sprzętu 
elektronicznego stojącego na biurku, zaślepki do stelaża. 
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Biurko kształtowe lewe z kontenerem 

stałym przymocowanym do blatu 
calvados 

2004 x 800 x 1804/ 800 x760h 
 
 

 

 
- blat: wytrzymała i trwała płyta melaminowa dwustronnie 
laminowana o gr. min 25 mm, max 30 mm, odporna na 
ścieranie, zarysowanie, działanie temperatury i czynników 
chemicznych, wykończona na krawędziach obrzeżem PCV, z 
dwoma otworami kablowymi o średnicy 60 mm, umieszczonymi 
w linii biurka z możliwością zaślepienia; 
- regulacja poziomu: umożliwiająca ustawienie na nierównych 
powierzchniach oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb 
użytkownika; 
- blenda: płyta melaminowa 18 mm, w kolorze blatu 
wykończona obrzeżem PCV o gr. min 0,5 mm., max 2 mm., 
umieszczona miedzy metalowymi nogami; 
- stelaż: nogi metalowe jak w biurkach SVENBOX, metal 
malowany proszkowo na kolor jasno szarego aluminium, 
zespolony z blatem za pomocą wytrzymałych śrub o 
odpowiedniej długości, poziome prowadzenia okablowania z 
otworami zapewniającymi przeciągnięcia wtyczek urządzeń 
biurowych, kolumny nóg posiadają kanały kablowe, aby 
estetycznie ukryć wszystkie przewody wychodzące ze sprzętu 
elektronicznego stojącego na biurku, zaślepki do stelaża;  
- kontener stały z trzema szufladami przymocowany trwale do 
lewej krawędzi blatu za pomocą  metalowych elementów 
łączących z blatem pomalowanych proszkowo w kolorze stelaża. 
Wykonany z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych o 
gr. min 25 mm, max 30 mm, wieniec dolny, półki, boki o gr. 18 
mm, tylna ścianka z HDF o gr. 3 mm; krawędzie zabezpieczone 
trwałym obrzeżem w kolorze płyty PCV, zapobiegające 
uszkodzeniom i zarysowaniom: o gr. min 0,5 mm., max 2 mm; 
szuflady, trzy wysuwane, dno szuflad płyta HDF biała 
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lakierowana o gr 3 mm, umocowane na rolkowych, metalowych 
prowadnicach, o pełnym wysuwie zabezpieczającym przed 
wypadnięciem w trakcie używania, wyposażone w system 
spowalniania, w srebrne matowe uchwyty, wykonane z metalu, 
przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk; zamek centralny 
zamykający trzy szuflady jednocześnie, zamykany na składany 
zabezpieczony przed złamaniem kluczyk oraz dodatkowy 
duplikat kluczyka, kółka (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca); 
- dostarczony  w całości (do przykręcenia kółka, uchwyty do 
szuflad w kolorze jasno szarym aluminium, elementy łączące z 
blatem). 
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Biurko proste  

calvados 
1800 x 800 x 760h 

 
 

1600 x 800 x 760h 

 

 
- blat: wytrzymała i trwała płyta melaminowa dwustronnie 
laminowana o gr. min 25 mm, max 30 mm, odporna na 
ścieranie, zarysowanie, działanie temperatury i czynników 
chemicznych, wykończona na krawędziach obrzeżem PCV;  
- regulacja poziomu: umożliwiająca ustawienie na nierównych 
powierzchniach oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb 
użytkownika; 
- blenda: płyta melaminowa 18 mm, w kolorze blatu 
wykończona obrzeżem PCV o gr. min 0,5 mm, max 2 mm;  
- stelaż: nogi metalowe jak w biurkach SVENBOX, metal 
malowany proszkowo na kolor jasno szarego aluminium, 
zespolony z blatem za pomocą wytrzymałych śrub o 
odpowiedniej długości, poziome prowadzenia okablowania z 
otworami zapewniającymi przeciągnięcia wtyczek urządzeń 
biurowych, kolumny nóg posiadają kanały kablowe, aby 
estetycznie ukryć wszystkie przewody wychodzące ze sprzętu 
elektronicznego stojącego na biurku, zaślepki do stelaża. 
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Kontener mobilny 4 szuflady 

uzupełnienie do biurek kątowych 
calvados 

430 x 504 x 760h 
 

 

 
- wysokość kontenera: ważne aby, po zmontowaniu kółek i 
dostawieniu do biurka równo z jego blatem stanowił jego 
przedłużenie; 
- wykonany z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny o gr. min 25 mm, max 30 mm, wieniec dolny, 
półki, boki o gr. 18 mm, tylna ścianka z HDF o gr. 3 mm;  
- krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem w kolorze płyty 
PCV, zapobiegające uszkodzeniom i zarysowaniom: o gr. min 0,5 
mm, max 2 mm; 
- szuflady: cztery wysuwane, dno szuflad płyta HDF biała 
lakierowana o gr 3 mm, umocowane na rolkowych, metalowych 
prowadnicach, o pełnym wysuwie zabezpieczającym przed 
wypadnięciem w trakcie używania, wyposażone w system 
spowalniania, w srebrne matowe uchwyty, wykonane z metalu, 
przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk; 
- zamek centralny: zamykający cztery szuflady jednocześnie, 
zamykany na składany zabezpieczony przed złamaniem kluczyk 
oraz dodatkowy duplikat kluczyka, kółka (dwa z hamulcem i dwa 
bez hamulca); 
- dostarczony w całości (do przykręcenia kółka i uchwyty). 
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Kontener mobilny 3 szuflady 

uzupełnienie do biurek prostych 
calvados 

430 x 504 x 620h 
 

 

 
- wysokość kontenera po zmontowaniu kółek do wsunięcia pod 
biurko proste; 
- wykonany z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny o gr. min 25 mm, max 30 mm, wieniec dolny, 
półki, boki o gr. 18 mm, tylna ścianka z HDF o gr. 3 mm;  
- krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem w kolorze płyty 
PCV, zapobiegające uszkodzeniom i zarysowaniom: o gr. min 0,5 
mm., max 2 mm; 
- szuflady: trzy wysuwane, dno szuflad płyta HDF biała 
lakierowana o gr 3 mm, umocowane na rolkowych, metalowych 
prowadnicach, o pełnym wysuwie zabezpieczającym przed 
wypadnięciem w trakcie używania, wyposażone w system 
spowalniania, w srebrne matowe uchwyty, wykonane z metalu, 
przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk; 
- zamek centralny: zamykający trzy szuflady jednocześnie, 
zamykany na składany zabezpieczony przed złamaniem kluczyk 
oraz dodatkowy duplikat kluczyka, kółka (dwa z hamulcem i dwa 
bez hamulca); 
- dostarczony w całości (do przykręcenia kółka i uchwyty). 
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Szafa ubraniowa + nadstawka  

calvados 
szafa: 800 x 604 x 1842h 

nadstawka: 800 x 604 x 600h 
 
 
 

 

 

 
Szafa 
-wykonana z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny i dolny o gr. min 25 mm, max 30 mm, tylna 
ścianka z HDF o gr. 3 mm; 
- obrzeża:  oklejone w kolorze płyty PCV o gr. 2 mm;   
fronty szafy wyposażone w srebrne, matowe uchwyty, 
wykonane z metalu przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk, 
mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów z systemem 
spowalniającym; 
- drzwi: szafy wyposażone w zamek baskwilowy z dwoma 
kluczami; 
- metalowy uchwyt: na wieszaki oraz półka z płyty meblowej 
przymocowana za pomocą złączy, zabezpieczających przed jej 
wysunięciem; 
Nadstawka 
-wykonana z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny i dolny o gr. min 25 mm, max 30 mm, tylna 
ścianka z HDF o gr. 3 mm; 
- obrzeża oklejone w kolorze płyty PCV o gr. 2 mm;   
fronty nadstawki wyposażone w srebrne, matowe uchwyty, 
wykonane z metalu przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk, 
mocowane do korpusu nadstawki za pomocą zawiasów z 
systemem spowalniającym; 
- drzwiczki: wyposażone w zamek baskwilowy z dwoma 
kluczami; 
- półka wewnątrz nadstawki z płyty meblowej przymocowana za 
pomocą złączy, zabezpieczających przed jej wysunięciem. 
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Szafa ubraniowa  

calvados 
800 x 604 x 1842h 

 

 

 
-wykonana z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny i dolny o gr. min 25 mm, max 30 mm, tylna 
ścianka z HDF o gr. 3 mm; 
- obrzeża oklejone w kolorze płyty PCV o gr. 2 mm;   
fronty szafy wyposażone w srebrne, matowe uchwyty, 
wykonane z metalu przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk, 
mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów z systemem 
spowalniającym; 
- drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy z dwoma 
kluczami; 
- metalowy uchwyt na wieszaki oraz półka z płyty meblowej 
przymocowana za pomocą złączy, zabezpieczających przed jej 
wysunięciem; 
 

 
10 

 
Regał biurowy oszklony 

calvados 

800 x 364 x 1842h  

 
 

 
- wykonany z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny o gr. min 25 mm, max 30 mm, wieniec dolny, 
półki, boki o gr. 18 mm, tylna ścianka z HDF o gr. 3 mm; 
- obrzeża: oklejone w kolorze płyty PCV: o gr. min 0,5 mm., max 
2 mm; 
- fronty: szafki wyposażone w srebrne, matowe uchwyty, 
wykonane z metalu przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk,  
mocowane do korpusu szafki za pomocą zawiasów z systemem 
spowalniającym; 
- zamek patentowy: zamontowany w dolnej oraz w górnej części  
z dwoma kluczami, jeden łamany; 
- pięć powierzchni: dwie w zamkniętej części dwoma frontami i 
trzy w części oszklonej. Półki w zamkniętej części oraz w otwartej 
przymocowane za pomocą złączy, zabezpieczających przed ich 
wysunięciem, rozłożone tak, aby na każdej mieścił się segregator 
biurowy A4; 
- regulacja poziomu, można go łączyć w jednej linii z innymi 
meblami. 
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Regał biurowy  

calvados 

800 x 364 x 1842h  
 

 

 
- wykonany z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych,  
wieniec górny o gr. min 25 mm, max 30 mm, wieniec dolny, 
półki, boki o gr. 18 mm, tylna ścianka z HDF o gr. 3 mm; 
- obrzeża: oklejone w kolorze płyty PCV: o gr. min 0,5 mm., max 
2 mm; 
fronty szafki wyposażone w srebrne, matowe uchwyty, 
wykonane z metalu przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk;  
- fronty: mocowane do korpusu szafki za pomocą zawiasów z 
systemem spowalniającym; 
- zamek patentowy: zamontowany w dolnej części  z dwoma 
kluczami, jeden łamany; 
- pięć powierzchni: dwie w zamkniętej części i trzy w otwartej 
nad zamykaną częścią. Półki w zamkniętej części oraz w otwartej 
przymocowane za pomocą złączy, zabezpieczających przed ich 
wysunięciem, rozłożone tak, aby na każdej mieścił się segregator 
biurowy A4; 
- regulacja poziomu: można go łączyć w jednej linii z innymi 
meblami. 
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Regał biurowy odkryty półki 

calvados 

800 x 364 x 1842h  
 

 

 
- wykonany z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny o gr. min 25 mm, max 30 mm, wieniec dolny, 
półki, boki o gr. 18 mm, tylna ścianka z HDF o gr. 3 mm; 
- obrzeża oklejone w kolorze płyty PCV: o gr. min 0,5 mm,  max 2 
mm; 
- pięć powierzchni: półki przymocowane za pomocą złączy, 
zabezpieczających przed ich wysunięciem, rozłożone tak, aby na 
każdej mieścił się segregator biurowy A4; 
- regulacja poziomu: można go łączyć w jednej linii z innymi 
meblami. 
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Regał biurowy  

calvados 

800 x 364 x 1137h  
 

 

 
- wykonany z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny o gr. min 25 mm, max 30 mm, wieniec dolny, 
półki, boki o gr. 18 mm, tylna ścianka z HDF o gr. 3 mm; 
- obrzeża oklejone w kolorze płyty PCV: o gr. min 0,5 mm, max 2 
mm; 
- fronty: szafki wyposażone w srebrne, matowe uchwyty, 
wykonane z metalu przykręcane dwoma śrubami M4x23 ocynk,  
mocowane do korpusu szafki za pomocą zawiasów z systemem 
spowalniającym; 
- zamek patentowy: zamontowany w dolnej oraz w górnej części  
z dwoma kluczami, jeden łamany; 
- trzy powierzchnie: w zamkniętej części dwoma frontami. Półki 
przymocowane za pomocą złączy, zabezpieczających przed ich 
wysunięciem, rozłożone tak, aby na każdej mieścił się segregator 
biurowy A4; 
- regulacja poziomu: można go łączyć w jednej linii z innymi 
meblami. 
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Krzesło obrotowe OFFIX R15G-3 

Nowy Styl 
 

 
 
 

 
- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane 
oparcie; 
- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji 
za pomocą wygodnej dźwigni;  
- siedzisko o wymiarach: szerokość 49 cm, głębokość 46 cm. 
- regulacja siły oporu oparcia; 
- regulowana wysokość krzesła;  
- regulowana wysokość oparcia za pomocą wygodnej dźwigni. 
- podłokietniki z regulacją wysokości z miękkimi 
poliuretanowymi nakładkami; 
- podstawa nylonowa, czarna; 
- produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex 
oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy 
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Krzesło konferencyjne ISO-24h 

 
 
 

 
 
 
 

 
- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie;  
- tył siedziska z tworzywa w kolorze czarnym; 
- siedzisko o wymiarach: szerokość 475 mm, głębokość 415 mm. 
- wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy – chromowana lub 
lakierowana proszkowo w kolorze czarnym lub alu (szary). 
- możliwość składowania w stosie (max 10 szt.). 
- produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex 
oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy 
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Krzesło obrotowe PRESTIGE profil R3K2 

ts02 
 
 

 

 
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie; 
- ergonomicznie wyprofilowane oparcie; 
- płynnie regulowana wysokość oparcia; 
- możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej 
pozycji; 
- regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby; 
- siedzisko o wymiarach: szerokość 460 mm, głębokość 440-470 
mm; 
- stałe podłokietniki z miękkiego tworzywa sztucznego; 
- nowoczesna, metalowa pięcioramienna podstawa jezdna z 
nakładkami z tworzywa sztucznego; 
- samohamowne kółka do parkietów; 
- produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex 
oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy. 
 

 

 

ZADANIE NR 2 

1) Wyposażenie w lady biurowe z przegrodami pomieszczeń kancelaryjnych znajdujących się 

w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. 

 

Zestawienie ilościowo-cenowe lad kancelaryjnych z przegrodami: 

 
L.p. 

 
Nazwa 

 
kolor 

Wymiary długość, 
szerokość blatu, 
wysokość lady 

 
Ilość 

 

Cena 
brutto za 

szt. 

Wartość 
brutto 

1 
Lada kancelaryjna 1 z przegrodami, 
rysunek nr 1 

calvados 
 

2130 x 600 x 1100h 
 

1 
 
 

 
 

2 
Lada kancelaryjna 2 z przegrodami, 
rysunek nr 2 

calvados 

 
1600 x 600 x 1100h 

 
1 

 
 

 
 

 
WARTOŚĆ BRUTTO LAD KANCELARYJNYCH  
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Opis lad kancelaryjnych z przegrodami: 

L.p. Nazwa/wymiary Opis techniczny lad biurowych 

 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 

 
Lada kancelaryja 1 z przegrodami,  

rysunek nr 1 
calvados 

2130 x 600 x 1100h 
 

Lada kancelaryjna 2 z przegrodami,  
rysunek nr 2 

calvados 
1600 x 600 x 1100h 

 

 
-wykonane z płyty melaminowej odpornej na ścieranie, 
zarysowanie, działanie temperatury i czynników chemicznych, 
wieniec górny i dolny o gr. 28 mm, tylna ścianka z HDF o gr. 3 
mm; 
- obrzeża: oklejone w kolorze płyty PCV o gr. 2 mm; 
- szafka o szerokości 450 mm 
-przegrody: odkryte, wydzielone, o szerokościach zgodnie z 
rysunkiem nr 1, oraz rysunkiem nr 2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


