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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – meble biurowe dla Biura Zamówień Publicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Lp. Rodzaj mebla Ilość Specyfikacja Zdjęcie poglądowe 

1 2 3 6 7 

1. Fotel obrotowy 
z zagłówkiem 

9 szt. Regulacja wysuwu siedziska, siedzisko 
tapicerowane pianką wtryskową, stabilna 
podstawa z polerowanego aluminium, 
kółka miękkie przystosowane do 
powierzchni twardych, płynna regulacja 
wysokości siedziska, oparcie z 
regulowanym wyprofilowaniem 
lędźwiowym, regulowane oparcie, 
mechanizm synchroniczny z możliwością 
blokady odchyłu w kilku pozycjach, 
funkcja „anti-shock” – po zwolnieniu 
blokady oparcie nie uderza w plecy, 
podłokietniki regulowane (góra-dół) z 
miękkimi (poliuretowanymi) 
nakładkami, zagłówek regulowany 
(przód – tył), siedzisko, oparcie i 
zagłówek tapicerowane wysokiej jakości 
tkaniną odporną na wchłanianie wody, 
kolor tkaniny: grafit. 

 

2. Biurko z 
kontenerem 

2 szt. Biurko płytowe 1400 x 800 mm x 470 
mmh, blat min. 25 mm – kolor jasny 
klon/ brzoza, boki biurka w kolorze 
blatu, blenda w kolorze blatu. Biurko na 
nogach metalowych, blat o grubości min. 
25 mm, oklejony obrzeżem PCV min. 2 
mm, boki biurka wykonane z płyty o 
grubości min. 25 mm, również oklejone 
obrzeżem PCV min. 22 mm; biurko 
posiada osłonę czołową jako element 
konstrukcyjny biurka, wykonaną z płyty 
o grubości min. 18 mm. Biurko posiada 
w standardzie regulator wysokości. 
Przelot kablowy kwadratowy. Szuflada 
na klawiaturę z płyty w kolorze blatu 
biurka (jasny klon/ brzoza), wykonana z 
płyty meblowej o gr. min. 18 mm. 
Pionowy kanał kablowy – kolor szary, 
wykonany z tworzywa. Kanał kablowy 
poziomy podwieszany do każdego 
biurka. Podstawa podwieszenia pod 
jednostkę centralną- metalowa szara. 
Wymiary gł. 160 – 230 mm, wysokość 
540 mm, szerokość 470 mm. Kontener 
mobilny na kółkach 58,5 x 46 x 41 cm. 
+/- 2 cm. (kontener posiada metalowe 
boki szuflad), zamek centralny, korpus i 
front w kolorze biurka (jasny klon/ 
brzoza). Płyta o grubości min. 25 mm, 
obrzeże PCV min. 3 mm.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



3. Regał wąski 
zamykany 

1 szt. Biblioteczka płytowa 2000 x 800 x 400 
mm – kolor jasny klon/ brzoza, boki 
biblioteczki wykonane z płyty o grubości 
min. 25 mm, również oklejone obrzeżem 
PCV min. 22 mm. Biblioteczka 
podzielona jest na 2 części zamykane 
niezależnie od siebie, a także min. 4 
półkami, których wysokość położenia 
można regulować. 

 

 
 

 

Adres dostawy: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, I piętro,  
pok. 105. 
 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, 
adekwatnie do całego przedmiotu zamówienia dostępności (możliwości korzystania z mebli) dla osób 
niepełnosprawnych. 

 


