
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi zaprojektowania, rozplanowania, 

wykonania, dostawy oraz montażu mebli dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. 

 

Wymagania ogólne odnośnie zabudowy meblowej: 

1) Kolorystyka elementów mebli – do ustalenia przed podpisaniem umowy, z palety barw 

oferowanej przez producenta; 

2) Kontenerki i szafy na dokumenty muszą być zamykane na klucz; 

3) Blaty zostaną wykonane z płyty laminowanej; 

4) Korpusy i fronty zostaną wykonane z płyty metalowej + pcv; 

5) Krawędzie zabezpieczone obrzeżem w kolorze płyty; 

6) Plecy wykonane z HDF w kolorze białym; 

7) Ogólne wymagania mają charakter orientacyjny, Wykonawca winien dokonać 

własnych pomiarów i zaprojektować własne rozwiązania spełniające wymagania 

ogólne i szczegółowe Zamawiającego. 

Uwaga! 

Wykonawca celem dokonania pomiarów oraz ustalenia szczegółów niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania mebli i oszacowania kosztów, przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po 

wcześniejszym umówieniu się, musi dokonać wizji lokalnej.   

Wymagania szczegółowe odnośnie zabudowy meblowej: 

Pokój I  

1) szafa na segregatory, w górnej części uchylna (2 drzwiowa), w dolnej części przesuwna, zamykana 

na zamki. Półki zamontowane na stałe - 1 szt.; 

2) szafa na segregatory z częścią ubraniową, zamykana na zamki. Szafa podzielona na 4 przedziały. 
Półki zamontowane na stałe. W części ubraniowej drążek na wieszaki a w górnej części szafy 

wydzielona dodatkowa przestrzeń na segregatory – 1 szt.; 

Pokój II  

1) drzwi przesuwne z domykiem oraz przejściem bezkolizyjnym – 1 szt.;   

Pokój III  

1) biurko narożne -1 szt.; 

2) kontener  na kółkach z 3 szufladami i z centralnym zamkiem – 1 szt.; 

3) szafa aktowa 2 drzwiowa podzielona na 2 przedziały  z półkami, z drzwiami otwieranymi (w drzwiach 

zamek) – 1 szt.; 

4) szafa aktowo-odzieżowa  2 drzwiowa podzielona na 2 przedziały; 

- część aktowa: 4 półki przestawne z możliwością ustawienia w pozycjach od środkowego położenia           

– 1 szt.; 

- część odzieżowa: ubraniowy drążek na wieszaki a w górnej części szafy wydzielona dodatkowa 

przestrzeń na segregatory- drzwi przesuwne - 1 szt.; 

5) szafka wisząca na segregatory, podzielona na 4 przedziały. 

 

 



Wszystkie wskazane meble powinny być wykonane z materiałów bardzo dobrej jakości(płyta, 

prowadnice, zamki, zawiasy, pozostałe podzespoły itp.), dostosowane do stylistyki wizualnej 

pomieszczeń biurowych, w których będą montowane oraz z zastosowaniem nowych trendów  

w zakresie stylu. Kolor płyty, uchwyty do mebli, biurek powinny być użyte w podobnej ciekawej stylistyce 

(uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym). Półki w szafkach powinny mieć możliwość regulowania 

położenia na różnej wysokości. 

1. Wykonawca w ramach ww zamówienia jest zobligowany do szczegółowego zaprojektowania, 

rozplanowania i rozstawienia mebli. Rozstawienie i zaprojektowanie mebli powinno być tak  

wykonane, aby zapewniało dostęp do gniazdek elektrycznych i innych wtyków oraz dostęp  

do kratek wentylacyjnych, a także powinno pozwalać na ergonomiczną pracę                                       

w pomieszczeniu. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu planowanego rozmieszczenia i układu mebli. Projekt 

należy wykonać w formie wizualizacji na podstawie pomiarów dokonanych  

u Zamawiającego podczas wizji lokalnej. Wykonawca może przystąpić do realizacji wykonania, 

dostawy i montażu mebli dopiero po akceptacji przez Zamawiającego układu mebli 

przedstawionego w projekcie. 

3. Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble i ich 

montaż. 

4. Wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia powinno być zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, obowiązującymi Polskimi Normami                         

i przepisami prawa oraz według wytycznych Zamawiającego. 

5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad. 

6. Podczas wykonania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada  

za bezpieczeństwo i higienę pracy swojej i swoich pracowników, a także za ewentualne szkody 

spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim. 

Przedmiot zamówienia określony został we wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami  

i nazwami: 

39130000-2 – meble biurowe 

79932000-6 – usługi projektowania wnętrz 

 

 

 


