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Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., zwana dalej Zamawiającym, 

zaprasza do złożenia oferty, na „Dostawę i montaż mebli biurowych oraz 

wyposażenia stanowisk pracy” - numer postępowania FB/1084/2013, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków i Opisem 

Przedmiotu Zamówienia (zwanych dalej: SWiOPZ).  

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. W toku postępowania Zamawiający będzie kierował się zasadami równego 

traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

2. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. 

3. Zamawiający od chwili udostępnienia niniejszych SWiOPZ na stronie 

internetowej oraz każdy Wykonawca od momentu złożenia oferty są 

związani postanowieniami niniejszych Warunków i zobowiązani do 

działania zgodnie z ich treścią.  
 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

FABRYKA BRONI „Łucznik” – Radom sp. z o.o. 

26- 600 Radom, ul. Przemysłowa 9 

REGON: 672021450 

Adres do korespondencji: 

FABRYKA BRONI „Łucznik” – Radom sp. z o.o. 

26- 600 Radom, ul. Przemysłowa 9 

tel.: (+48)48 380 31 00, 

fax: (+48)48 380 31 79, 

strona internetowa: www.fabrykabroni.pl   

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem będą udostępniane na 

stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.fabrykabroni.pl  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz 

wyposażenia stanowisk pracy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo 

opisany w załączniku nr 1 do niniejszych SWiOPZ. 

2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.  

http://www.fabrykabroni.pl/
http://www.fabrykabroni.pl/
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3. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia - min. 24 miesiące licząc od 

daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na dostawę i montaż 

mebli biurowych lub/i wyposażenia stanowisk pracy. 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Wymagany końcowy termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia 

01.02.2014 r. do dnia 30.04.2014r. 

2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu 

odbioru ilościowo – jakościowego Przedmiotu zamówienia w siedzibie 

Zamawiającego.  

3. Miejsce wykonania zamówienia: FABRYKA BRONI „Łucznik” – Radom 

sp. z o.o., ul. J. Olędzkiego/A. Grobickiego, 26- 600 Radom. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW: 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawi 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: 

a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w 

ust. 1 na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez 

Zamawiającego.  

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych w rozdziale V ust. 1 SWiOPZ, Wykonawca winien złożyć aktualny 

odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(e) nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie 

zamówienia – dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

Ocena warunków i wymogów określonych w niniejszym ustępie będzie polegała 

– w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie - na 

łącznej ocenie złożonych dokumentów.  

Ponadto do oferty załączyć: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem 

określonym w załączniku nr 2 do SWiOPZ. 

2) Tabelę uzupełnioną o cenę jednostkowa netto oraz wartość netto 

poszczególnych składników oferowanego Przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do SWiOPZ).  

 

Wymagana forma składanych dokumentów:  

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych 

dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z 

oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 

dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
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OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE 

POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się  

z Wykonawcami jest:  

Wiesław Matera - tel. (048) 380 31 04, 

Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 

15.00 (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 

 

UWAGA: 

Korespondencja w prowadzonym postępowaniu przetargowym może być 

przesyłana faksem pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia pisemnie. 

Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. 

która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 15:00) zostanie zarejestrowana w 

następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną w tym dniu. 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były 

kierowane na adres do korespondencji Zamawiającego tj.  

 

FABRYKA BRONI „Łucznik” – Radom sp. z o.o., 

ul. Przemysłowa 9, 26- 600 Radom 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SWiOPZ. 

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi 

być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
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Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VI 

niniejszych SWiOPZ – Wymagana forma składanych dokumentów). 

Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była 

zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz 

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) 

muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) 

upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

sporządzającej parafkę). 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 

należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

 

FABRYKA BRONI „Łucznik” – Radom sp. z o.o. 

Ul. Przemysłowa 9, 26- 600 Radom 

Oferta handlowa,  spr. nr FB/1084/2013 

Nie otwierać przed dniem 16.01.2014 r. godz. 10.00 

Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2014 r. do godz. 14.30 w Sekretariacie 

FABRYKI BRONI „Łucznik” – Radom sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. 

Przemysłowa 9, tel. (+48)48 38 03 100, w godz. 8:00-15:00 (od poniedziałku do 

piątku). 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie 

oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania 

ofert w terminie określonym w SWiOPZ) ponosi Wykonawca. 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

Miejsce i tryb otwarcia ofert 

Otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Radomiu przy ul. 

Przemysłowej 9, w dniu 16.01.2014 r. o godz. 10:00. 

Modyfikacja i wycofanie oferty: 
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Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany 

przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej 

kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 

Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed 

terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej 

napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy 

wprowadzaniu zmian do oferty. 

UWAGA: 

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć 

stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do 

występowania w imieniu Wykonawcy. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ 

INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, 

a związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia, m.in. koszty opakowania, 

ubezpieczenia i transportu do siedziby Zamawiającego, oraz koszty montażu 

Przedmiotu umowy.  

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 

złotych polskich. Łączną cenę ofertową należy określić z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Jeżeli cena ofertowa zostanie podana rozbieżnie cyfrowo i słownie, 

Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.  

XIII. OCENA OFERT: 

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 

oferta podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy nie zajdą 

określone w niniejszych SWiOPZ przesłanki do wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania,  
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w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany 

do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem jednak, że wyjaśnienia takie nie mogą 

prowadzić do zmiany ceny lub okresu gwarancji; 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w SWiOPZ oraz zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza,  

z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

umowa.  

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY 

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od 

zawarcia umowy Zamawiający – według własnej oceny - wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny lub unieważni postępowanie w całości.  

 

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszych SWiOPZ skutkującymi 

unieważnieniem postępowania, Zamawiający unieważni postępowanie w 

sytuacji:  

nie wpłynięcia w terminie określonym w rozdziale XI SWiOPZ żadnej oferty do 

Zamawiającego,  

wykluczenia wszystkich Wykonawców z postępowania,  

odrzucenia wszystkich ofert jakie wpłyną do Zamawiającego,  

gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie 

Zamawiającego.  

XVI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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Decyzje podejmowane przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania 

są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

Wszelkie spory mogące powstać w trakcie wykonywania umowy na dostawę 

Przedmiotu zamówienia rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego.  

5. Załączniki do SWiOPZ stanowiące ich integralną cześć:  

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1 do SWiOPZ  
Spr. nr: FB/1084/2013 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia stanowisk pracy 

Asortyment 

Parametry 
Wymiary (szer. X 
głęb. X wys.) 
 /mm/ 

Opis Przykładowe zdjęcie Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto /zł/ 

Wartość netto 
/zł/ 

Uwagi 

Biurko 1400x700x750 
1000x600x750 

Kolorystyka-calvados 
Blat wykonany z płyty o grubości 28 mm 
natomiast korpus, półki i fronty o grubości 18 
mm. Materiał- płyta mdf  
Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem 
PCV grubości 2mm w kolorze płyty  
Szuflada na środku na metalowych 
prowadnicach rolkowych 
Po prawej stronie szafka zamykana na klucz, 
z jedną półką 
Po lewej stronie cztery szuflady na metalowych 
prowadnicach rolkowych 

 

4 
1 

   

Biurko 
komputerowe 

1400x700x750 
1600x700x750 
1800x700x750 
 
 
 
 
 
 

Kolorystyka-calvados 
Blat wykonany z płyty o grubości 28 mm 
natomiast korpus, półki i fronty o grubości 18 
mm. Materiał- płyta mdf  
Krawędzie zabezpieczone trwałym  
obrzeżem PVC grubości 2mm w kolorze płyty 
Blaty muszą posiadać przeloty kablowe 
o średnicy 60 mm 
Wysuwana pólka na klawiaturę na metalowych 
prowadnicach rolkowych 

 

5 
9 
3 
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Po prawej stronie wnęka na stacje dysków  
Po lewej stronie cztery szuflady na metalowych 
prowadnicach rolkowych 

Biurko 
komputerowe 
narożne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500/900x600x750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1200/1000x600x750 

Kolorystyka-calvados 
Blat wykonany z płyty o grubości 28 mm 
natomiast korpus, półki i fronty o grubości 18 
mm Materiał- płyta mdf 
Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem 
PVC grubości 2mm w kolorze płyty 
Blaty muszą posiadać przeloty kablowe o 
średnicy 60 mm 
Wysuwana pólka na klawiaturę na metalowych 
prowadnicach rolkowych  
Wnęka na stacje dysków  
Cztery szuflady na metalowych prowadnicach 
rolkowych 
 

 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   

Biurko narożne 
 
 

1400/1000x600x750 
 
 
 

Wysuwana pólka na klawiaturę na metalowych 
prowadnicach rolkowych  
Wnęka na stacje dysków 
Kolor olcha 
 
 

 

5 

   

Dostawka do w/w 
biurka 

500x600x750 Cztery szuflady na metalowych prowadnicach 
rolkowych 
 
 
 

 

5 

   

Kontener pod 
w/w biurko 
 

435x525x590 
 
 

Trzy szuflady na metalowych prowadnicach 
rolkowych 
Kolor olcha 
 

 

5 
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Stolik 

700x700x750 
800x800x750 
700x500x750 
900x600x750 

Blat płyta mdf grubość 28 mm 
Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem 
PCV grubości 5mm w kolorze płyty  
Możliwość regulacji wysokości 
Nogi z profili okrągłych o średnicy 50 mm 
malowane proszkowo w kolorze satyny 

 

2 
2 
2 
1 

   

Stolik 
komputerowy  
- blat pod 
monitor 
- półka pod 
klawiaturę  
- dolna półka 

1200x550x750 
 
410x360x110 
 
950x360 
 
800x410 

Wysuwana półka pod klawiaturę na 
metalowych prowadnicach rolkowych, z 
miejscem na klawiaturę i myszkę  
Dolna półka na stację dysków, drukarkę  
Grubość półek i blatu 18 mm z płyty mdf w 
kolorze olcha  
Konstrukcja z profili okrągłych metalowych 
malowanych proszkowo w kolorze satyna 
Dodatkowy blat na monitor lub drukarkę. 
Mobilny na 4 kołach, w tym 2 z hamulcami 
gwarantującymi stabilność 
Kolorystyka-calvados 

 1    

Krzesło obrotowe 
biurowe na 
kółkach 

 Krzesło z oparciem i podłokietnikami  
Podłokietnik stały, kolor czarny.  
Rodzaj tkaniny: CU-24 i CU-11  
Kolor brązowo-beżowy i czarny 
Tkanina 100% włókno syntetyczne,  
Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w 
wybranej pozycji. 
Regulowana wysokość krzesła. 
Kolor niebieski 

 67 
 
 
 
 
 
 
 

3 

   

Krzesła biurowe 
tapicerowane 

 

Podstawa wykonana ze stali lakierowanej 
proszkowo kolor: czarny matowy          
Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny w  
kolorze brązowo-beżowym i czarnym 
Tkanina 100% włókno syntetyczne CU-24 i CU-11 
Tapicerka niebieska 

 

82 
 
 
 
 

20 
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Stół 
biurowy/konferen
cyjny 

2000x800x750 
1800x800x750 
1500x800x750 
1500x600x750 
800x800x750 
1200x800x750 

Kolorystyka-calvados 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm 
Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem 
PCV grubości 5mm w kolorze płyty  
Możliwość regulacji wysokości 
Nogi z profili okrągłych o średnicy 50 mm 
malowane proszkowo w kolorze satyny 
 

 

2 
2 
1 
9 
1 
1 

   

Szafa na 
dokumenty 
 
 
 
 
 
 
 
 

800x400x1820 
 
 
1200x600x2000 
1000x400x1820 
 
 
 
 
 

Kolorystyka-calvados 
Materiał- płyta mdf , wieniec wykonany z płyty 
o grubości 28 mm natomiast korpus, półki i 
fronty o grubości 18 mm 
Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem 
PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Zamykana 
na zamek patentowy, 5 półek rozmieszczonych 
w odległościach umożliwiających 
przechowywanie segregatorów (340 mm), drzwi 
dwuskrzydłowe 
 
 

W tym 2 sztuki z 
przeszklonymi drzwiami 
 
 
 

20 
 
 

4 
11 

 
 
 
 
 
 

   

Szafa ubraniowa 800x600x1820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600x450x1820 

Kolorystyka-calvados 
Materiał- płyta mdf , wieniec wykonany  
z płyty o grubości 28 mm natomiast korpus, 
półki i fronty o grubości 18 mm 
Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem 
PCV grubości 2mm w kolorze płyty 
Półka na górze i drążek na wieszaki do ubrań 
Zamykana bez zamka , drzwi dwuskrzydłowe  
Kolor olcha  
 
Drzwi jednoskrzydłowe 

 

23 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

   

Wieszak stojący 
na ubrania z 

Wysokość  do 1900 
mm 

Długość podstawy dolnej 630 mm  
Podstawka i pierścień podtrzymujący dla 

 14    
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miejscem na 
parasole 

parasolek. 
Materiał: Rury stalowe - kolor satyna. 
 

Szafka na klucze 500x150x500 
Korpus, półki i fronty o grubości 18 mm 
Drzwi podwójne przeszklone. Z haczykami na 
klucze na całej  tylnej ściance 

 1    

Szafka mała 400x300x600 

Kolorystyka-calvados 
Materiał- płyta mdf korpus, półki i fronty o 
grubości 18 mm z półką zamykana na drzwi 
dwuskrzydłowe. 

 1    

Szafka na 
dokumenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200x520x1000 
450x400x1100 
550x750x750 
800x400x1150 
800x400x1650 
 
 
 
 
 
 
800x400x1150 
 
 
 
900x450x1800 

Kolorystyka-calvados 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm wieniec 
górny półki i fronty grubość 18 mm 
Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem 
PCV grubości 2mm w kolorze płyty, zamek 
patentowy  
Możliwość regulacji ustawienia półki, drzwi 
dwuskrzydłowe zamykane na klucz. Górna  
półka lub półki odkryte rozstaw 340 mm dla 
wysokości 1650 mm 
Górna wnęka otwarta z jedną półką dół 
zamykany na drzwi  dwuskrzydłowe z jedną 
półką- kolor olcha 

 

3 
1 
1 

10 
8 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

   

Biurko z 
regulowana 
wysokością  

1800x800x620-820 

 
Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty. Konstrukcja z profili 
metalowych malowanych na kolor satyna  

27    
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Biurko z 
regulowana 
wysokością 

1200x800x620-820 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty. Konstrukcja z profili 
metalowych malowanych na kolor satyna  

13    

Biurko z 
regulowana 
wysokością 

1400x800x620-820 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty. Konstrukcja z profili 
metalowych malowanych na kolor satyna  

1    

Biurko  1600x800x720 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości  
2 mm w kolorze płyty. Konstrukcja z profili 
metalowych malowanych na kolor satyna  

1    

Przystawka 1200x800 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty.  

2    

Przystawka 800x800 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty. 
 

 

1    

Noga do 
przystawki 
regulowana 

595-795 Profil metalowy malowany na kolor satyna 

 

2    

Szafka żaluzjowa 
stojąca 

804x432x650 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty.  

14    
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Szafka żaluzjowa 
wisząca 

1000x400x400 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty. 

 

2    

Półka na 
komputer 

260x550x580  

 

26    

Przesłona 1800x700 h  

 

21    

Regał z półkami 55x53x142 h 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 18 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty. Konstrukcja z profili 
stalowych malowana na kolor satyna . 5 półek . 
Konstrukcja osadzona na kółkach 

 

3    

Kontener 
430x580x580 h 
430x800x720 h 
 

Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
Materiał- płyta mdf grubość 28 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2 mm w kolorze płyty.  

17 
10 

   

Półki na 
klawiaturę 

900x400 
 
 
  

26    

Pojemnik na 
dokumenty  

305x220 
 
 
  

28    

Pojemnik wąski  300x100 
 
 
  

25    

Przybornik 150x100 
 
 
  

25    
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Półka na 
dokumenty  

135x180  

 

20    

Krzesła  
 

 

 

 CZARNY KOLOR 
 

 

25    

Krzesła   

 
 

 CZARNY KOLOR 
 
 

 

33    

Krzesła  

 
 

 CZARNY KOLOR 
 
  

1    

Szafa na 
dokumenty 

800x400x1800 

Materiał- płyta mdf , wieniec wykonany z płyty 
o grubości 28 mm natomiast korpus, półki i 
fronty o grubości 18 mm Krawędzie 
zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV grubości 
2mm w kolorze płyty. Możliwość regulacji 
ustawienia półek, drzwi dwuskrzydłowe 
zamykane na klucz. Górne półki odkryte rozstaw 
340 mm, minimum 3 półki 
 

 10    
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Szafa ubraniowa 2300x800x2500 

Materiał- płyta mdf , wieniec wykonany  
z płyty o grubości 28 mm natomiast korpus, 
półki i fronty o grubości 18 mm 
Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem 
PCV grubości 2mm w kolorze płyty 
Półka na górze i drążek na wieszaki do ubrań 
Zamykana bez zamka , drzwi dwuskrzydłowe  
Możliwość wykonania zabudowy. 

 2    

Szafa metalowa 
na dokumenty 

940x400x1950 
Konstrukcja metalowa z 4 półkami drzwi 
dwuskrzydłowe zamykana na zamek patentowy 
Kolor jasnoszary 

 6    

Szafa z szufladami 720X720X1650 

Szafa narzędziowa z 10 szufladami i zasuwanymi 
drzwiczkami od góry h=300mm.Szuflady 
1x75,5x100,3x150,1x200, wysuw szuflad 100%, 
nośność każdej szuflady 200kg, szafka z 
pojedynczym wysuwem szuflad zabezpieczający 
przed wysunięciem się kilku szuflad 
jednocześnie, zamykana centralnym zamkiem z 
2 kluczami w komplecie 
Kolor RAL 7035 -1 sztuka 
Kolor RAL 5012 -7 sztuk  

8    

Szafa metalowa z 
półkami i 
szufladami 

1023 X 555 X 2000 
Nośność :700kg 
±100kg 
 
 

Konstrukcja metalowa z 4 półkami i 3 
szufladami, nośność każdej półki 100kg, półki 
przestawne co 25mm, wysuw szuflad 90% , 
nośność każdej szuflady 50kg, zamykana 
drzwiami skrzydłowymi na zamek 3 punktowy z 
2 kluczami w komplecie 
Kolor RAL 7035 -2 sztuki 
Kolor RAL 5012 -2 sztuki 

 

4 
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Szafka ubraniowa 800X500X1800 

Konstrukcja stalowa z dwoma komorami, ze 
ścianką działową i półką, drążek na ubrania z 
haczykami, wieszak na drzwiczkach Zamykana 
drzwiami skrzydłowymi na zamek cylindryczny z 
2 kluczami w komplecie 
Kolor RAL 7035 
 
 
 

 

7    

Szafka ubraniowa 

600±50 X 500±50 X 
1950±200 
 
 

Konstrukcja stalowa dwukomorowa , ze stałą 
ścianką działową i półką, drążek na ubrania z 
haczykami, wieszak na drzwiczkach, druga 
komora z półkami .Zamykana drzwiami 
skrzydłowymi na zamek cylindryczny z 2 
kluczami w komplecie 
Kolor RAL 7035 

 

7 
 
 
 

   

Szafa metalowa 
ubraniowa 

1195x500x1950 
 
 
 
 
 
 
 
1195x500x1950 
 
 
 

Konstrukcja stalowa z trzema komorami, ze 
ścianką działową i półką, drążek na ubrania z 
haczykami, wieszak na drzwiczkach Zamykana 
drzwiami skrzydłowymi na zamek cylindryczny z 
2 kluczami w komplecie 
 
 
Konstrukcja z czterema komorami 
Kolor RAL 5012 
  

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Szafa metalowa z 
półkami 

1023 X 555 X 2000 
Nośność :700kg 
±100kg 
 

Konstrukcja stalowa z 4 półkami , nośność 
każdej półki  100kg, półki przestawne co 
25mm,zamykana drzwiami skrzydłowymi  
na zamek trzypunktowy  z dwoma kluczami w 
komplecie  
Kolor RAL 7035 - 14 sztuk 
Kolor RAL 5012 -  4 sztuki  

18    

Szafa z drzwiami 
przesuwnymi 

1500 X 450 X 2000 
2000 x 600 x 2000 

Konstrukcja stalowa dwuwnękowa, 
dwudrzwiowa, drzwi suwane. Każda wnęka 
wyposażona w 4 półki stalowe o nośności ok. 
100kg. 
Kolor RAL 7035 – 3 sztuki 
Kolor RAL 5012 – 2 sztuki 

 

3 
2 

   

Szafa metalowa z 
półkami i 
szufladami 
 

512x555x1000 
Nośność :250kg 
±10kg 
 

Konstrukcja stalowa z 41półką , nośność  półki  
100kg, zamykana drzwiami skrzydłowymi na 
zamek trzypunktowy  z dwoma kluczami w 
komplecie 3 szuflady z wyciągiem częściowym 
Kolor RAL 5012 

 

1    

Szafka z 
szufladami na 
kółkach 

800X600X850 

Szafka stalowa z pięcioma szufladami, szuflady 
4x100, 1x200,wysuw szuflad 100%, nośność 
każdej szuflady 70kg,szuflady z pojedynczym 
wysuwem szuflad zabezpieczający  przed 
wysunięciem się kilku szuflad równocześnie oraz 
blokadę przed wysunięciem się szuflady, wózek 
zamykany centralnym zamkiem z 2 kluczami w 
komplecie, wózek posiada koła o średnicy 
125mm, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem, blat 
wózka pokryty olejoodpornym tworzywem, 
cztery krawędzie zabezpieczające przed 

 

 

27    
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zsunięciem się przedmiotu 
Kolor RAL 7035 -  1 sztuka 
Kolor RAL 5012 -  26 sztuk 

Stół na kółkach 
1227x600x910 
Nośność 250 kg 

Stół z 5 szufladami  wyciągiem całkowitym , 
szafka z 2 pólkami regulowanymi koła gumowe 
Ø 150 mm, zamek z systemem pojedynczego 
wysuwu szuflad zapobiegający przewróceniu 
RAL 5012 
 
 
 

 

 

1    

Szafka na kółkach 1300X700X900 

Konstrukcja stalowa z blatem ze sklejki o 
grubości 30mm,4 szuflady wysuw szuflad 100%, 
nośność każdej szuflady 70kg, z prawej i lewej 
strony szafka zamykana na drzwi oraz 2 półki  
wysuwane o nośności 70kg,szuflady o 
pojedynczym wysuwie szuflad zabezpieczający 
przed wysunięciem się kilku szuflad 
równocześnie, szuflady oraz drzwiczki zamykane 
centralnym zamkiem z 2 kluczami  Koła o 
średnicy 150mm, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem 
Kolor RAL 7035 
 

 

 

1    

Szafka na kółkach 
600X820X800 
560X670X820 

Wózek z czterema szufladami, wysuw szuflad 
90%, nośność każdej szuflady 100kg,szuflady z  
pojedynczym wysuwem szuflad zabezpieczający 
przed wysunięciem się kilku szuflad 
równocześnie oraz blokadę przed wysunięciem 
się szuflady,  zamykany centralnym zamkiem z 2 
kluczami w komplecie,  koła o średnicy 90 – 100 
mm, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem, blat wózka 
pokryty olejoodpornym tworzywem ,cztery 
krawędzie zabezpieczające przed zsunięciem się 

 

1 
38 
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przedmiotu. 
Kolor RAL 7035 - 1 sztuka 
Kolor RAL 5012 - 38  sztuk 
 

Szafka 

560±50 X 820±20 X 
810±20 
Nośność :250kg 
±30kg 
Średnica kółek 125 

Konstrukcja stalowa. 4 szuflady z pełnym 
wysuwem. Wysokość frontów szuflad : 200, 
125, 100, 75. Całość osadzona na kółkach 
gumowych –jedna para (od frontu) skrętna z 
hamulcem nożnym. 
Blat stalowy pokryty gumą olejoodporną. 
Kolor RAL 5012 
 

 

5    

Szafka z 
szufladami 

720X580X1070 

Konstrukcja stalowa. Od 6 do 7 szuflad z pełnym 
wysuwem. Całość osadzona na kółkach 
gumowych –jedna para (od frontu) skrętna z 
hamulcem nożnym. 
Blat stalowy pokryty gumą olejoodporną 
Kolor RAL 5012  

1    

Szafka na kółkach 560x650x1070 

Konstrukcja stalowa z dwoma szufladami o 
wysokości  minimum 100 mm każda i szafką z 
jedną półką i drzwiczkami zamykanymi na 
zamek z kluczem 
Całość osadzona na kółkach gumowych –jedna 
para (od frontu) skrętna z hamulcem nożnym. 
Blat stalowy pokryty gumą olejoodporną 
Kolor RAL 5012 
 

 

1    

Szafka z 
szufladami 

870x750x990 

Szafa narzędziowa z 7 szufladami, z blatem 
drewnianym 40 mm wysuw szuflad 90%, 
nośność  każdej szuflady 70kg, szafka powinna 
posiadać pojedynczy wysuw szuflad 
zabezpieczający przed wysunięciem się kilku 
szuflad jednocześnie, zamykana centralnym 

 

 

1    
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zamkiem z 2 kluczami w komplecie 
Kolor RAL 7035 

Szafa z szufladami 720X720X1650 

Konstrukcja stalowa z 10 szufladami o 
wysokości 150 mm każda, wysuw szuflad 100%, 
nośność każdej szuflady 200kg, szafka o 
pojedynczym wysuwie szuflad zabezpieczający 
przed wysunięciem się kilku szuflad 
jednocześnie, zamykana centralnym zamkiem z 
2 kluczami w komplecie. 
Kolor RAL 7035 

 
 
 
Szafy wyposażone w 
blat górny pokryty gumą 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

45    

Szafa z szufladami 1050X600X1000 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 6 
szuflad z pełnym wysuwem o wys.150mm. 
Kolor RAL 5012 
 

2    

Szafa z szufladami 1050X750X850 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 5 
szuflad z pełnym wysuwem. 
100/150/150/150/200 
Kolor RAL 5012 

2    

Szafa z szufladami 1023X600X1000 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 5 
szuflad z pełnym wysuwem. Szuflady 2x75, 
4x100, 1x150, 1x200 
Kolor RAL 5012 

1    

Szafa z szufladami 720X720X700 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 5 
szuflad z pełnym wysuwem. 
50/100/100/150/200 mm 
Kolor RAL 5012  

1    

Szafka z 
szufladami 

717x726x1150 

Konstrukcja z profili  stalowych  z 21 szufladami. 
Szuflady 21 x 50 mm podzielone na 10 pól każda 
Wysuw szuflad 90%, nośność każdej szuflady 
60kg, szafka o pojedynczym wysuwie szuflad 
zabezpieczającym przed wysunięciem się kilku 
szuflad jednocześnie 

5    
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Kolor RAL 5012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szafy wyposażone w 
blat górny pokryty gumą 
 
 

Szafa z szufladami 1023X600X1000 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 7 
szuflad z pełnym wysuwem. 2x75, 4x100, 3x150, 
1x200 
Kolor RAL 5012 

1    

Szafa z szufladami 1450X750X1350 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 8 
szuflad z pełnym wysuwem. 4x100, 2x150, 
2x200 
Kolor RAL 5012 

2    

Szafa z szufladami 1050X600X820 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 5 
szuflad z pełnym wysuwem. 
100/100/100/200/200 mm 
Kolor RAL 5012 

3    

Szafa z szufladami 1050X600X1000 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 7 
szuflad z pełnym wysuwem. 
75/75/100/150/150/150/200 mm 
Kolor RAL 5012 

4    

Szafa z szufladami 1050X600X1000 

Konstrukcja stalowa. Przestrzeń podzielona na 8 
szuflad z pełnym wysuwem. 
75/75/100/100/100/100/100/200 mm 
Kolor RAL 5012 

1    

Regały   
 
 
 
 
 
 

1000X300X2000 
1300X300X2000 
 
 
 
 
 

Przęsło ze ścianą tylną malowaną na kolor RAL 
7035 z 5 półkami.  
Nośność półki 100 kg.  
 
 
 
 

 

2 
1 
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Szafka z półkami 
 
 
 
 
 
 
 

512X555X1000 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukcja stalowa z dwoma półkami z 
drzwiami jednoskrzydłowymi zamykanymi na 
zamek z dwoma kluczami w komplecie. Nośność 
półki 100±20 kg 
Kolor RAL 5012 
 
 
 
 
 

 

1    

Szafa 
narzędziowa 

1050±50 X 550±20 X 
2000±50 
 

Konstrukcja stalowa zamykana drzwiami.  
Wewnątrz dwie półki -ramy trzyrzędowe i dwie 
wysuwane szuflady z ramami trzyrzędowymi. 
Wkłady z gniazdami pod SK 40 
Kolor RAL 5012. 
Konstrukcja stalowa zamykana drzwiami.  
Wewnątrz 4 półki -ramy trzyrzędowe. 
Wkłady z gniazdami pod VDI 30 
Kolor RAL 5012. 

 

 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

   

Szafa 
narzędziowa 

1300±50 x 500±20 x 
2000±50 

Konstrukcja stalowa dwukomorowa zamykana 
drzwiami na zawiasach. Każda wnęka 
wyposażona w 4 półki z ramami 
jednorzędowymi i trzyrzędowymi i wspornikami 
skośnymi na wkłady z gniazdami pod oprawki.  
Kolor RAL 5012 
 
 
 
 
 

 

 

30    
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Szafa 
narzędziowa 

1023X555X2000 

Konstrukcja stalowa zamykana drzwiami 
przeszklonymi. Wewnątrz 4 półki -ramy 
trzyrzędowe  
1 szafa z wkładami na SK 40  
1 szafa z wkładami na HSK 50  
Kolor RAL 5012. 
 
 
 
 
 

 

 

2    

Szafka  1050±50 X 550±20 X 
1000±50 

Konstrukcja stalowa zamykana drzwiczkami  
Przestrzeń podzielona półką stalową o nośności 
100kg, u góry szuflada, wysokość frontu 75 mm 
Kolor RAL 5012. 
Konstrukcja stalowa zamykana drzwiczkami  
Przestrzeń podzielona dwoma stalowymi 
półkami o nośności 100kg. 
Kolor RAL 5012. 
Do szafek blaty górne pokryte gumą 
olejoodporną 
 

 

 

1 
 
 
 

3 
 
 
 
 

   

Szafa z drzwiami 
przesuwnymi 

2050X600X1000 
Nośność  szafy  
600 kg 

Konstrukcja stalowa zasuwana drzwiami ,  dwie 
półki regulowane o nośności 100kg każda, półki 
przestawne co 25 mm, z blatem górnym ze 
sklejki  pokryty olejoodporną gumą.  
Kolor RAL 5012. 

 

 

3    

Wózek 
narzędziowy 

1050±50 X 520±20 X 
900±50 

Konstrukcja stalowa osadzona na kółkach 
nylonowych o średnicy ok. 125 mm – jedna para 
skrętna z hamulcem. 
U góry rama narzędziowa trzyrzędowa. Pod 
spodem dwie ramy jednorzędowe skośne 
Kolor RAL 5012. 

 

 

1    
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Wózek 
narzędziowy 

1073x685x935 

Konstrukcja z profili stalowych z 4 kołami Ø 160 
mm z nylonu, jedna para (od frontu) skrętna z 
hamulcem nożnym. Wyposażony w ramy 
czterorzędowe i jednorzędowe na wkłady na 
oprawki frezarskie SK 40 
Kolor RAL 5012. 
 
 
 

 

1    

Szafa  
700±20 X 300±30 X 
2000±50 
 

Konstrukcja stalowa wyposażona w 15 półek, 9 
listew blokujących pojemniki, 54 pojemniki w 
kolorze niebieskim rozmiar 1, 28 pojemniki w 
kolorze szarym rozmiar 2 
Kolor RAL 5012. 
 
  

5 KPL    

Wózek 
transportowy 

1050±20 X 620±30 X 
1450±50 
 

Konstrukcja stalowa wyposażona w 5 półek na 
pojemniki rozmiar 1, 4 półki na pojemniki 
rozmiar 2, 6 półek na pojemniki 3. Całość 
osadzona na kółkach gumowych w tym dwa 
skrętne i z hamulcem. 
Pojemniki: 
45 sztuk rozmiar 1 
24 sztuk rozmiar 2 
28 sztuk rozmiar 3A2 
 

 

1 KPL    

Szafa metalowa  1023x400x2000 

Szafa metalowa  zamykana drzwiami 
skrzydłowymi na zamek trzypunktowy  z dwoma 
kluczami w komplecie, z 6 regulowanymi 
półkami, każda o ładowności od 100  
Wyposażona w 28 pojemników o 
wymiarze300x200x200 
Kolor RAL 5012. 

 

 

2    
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Szafa na 
pojemniki 

700X270X2000 

Konstrukcja stalowa bez drzwi wyposażona w 
półki i listwy blokujące pojemniki, pojemniki w 
kolorze niebieskim rozmiar 1(160x95x75) w 
całej szafie 
 
Konstrukcja stalowa bez drzwi wyposażona w 
półki i listwy blokujące pojemniki, wyposażona 
cała w pojemniki uchylne o różnej pojemności. 
 
Kolor RAL 5012. 
 
 

 

3 
 
 
 
 

1 
   

Regał  1800x310x885 

Regał w komplecie z 28 pojemnikami 
plastikowymi  o wym.350x200x200h, rama 
regału malowana kolor RAL 5012, Maksymalna 
nośność gniazda 40kg 

 

2    

Regały 
ocynkowane 

1300X600X2000 
 
1000X600X1500 
1500X600X1300 
 
100X400X2500 
 
1000X400X2000 
1750X600X2200 
 
1000X600X2200 
 

1 moduł podstawowy 1 dodatkowy 4 półki 
nośność półki 400 kg 
2 podstawowe 4 półki, nośność półki 400 kg 
29 podstawowych 29 dodatkowych 5 półek 
nośność półki 400 kg 
11 podstawowych 63 dodatkowe 4 półki 
nośność półki 200 kg 
2 podstawowe 4 półki, nośność półki 300 kg 
2 podstawowe 5 dodatkowych 4 półki  
nośność półki 300 kg 
2 podstawowe 3 dodatkowe 7 półek 
nośność półki 300 kg 

 
 

 
 
 
 
 

Ilości 
zgodne 

z 
opisem 
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1000X500X2200 
 
1000X400X2200 
 
1000X400X1500 
 
2100X500X2000 
 
1000x500x2000 
 
2000X900X3000 

2 podstawowe 15 dodatkowych 7 półek 
nośność półki 300 kg 
16 podstawowych 44 dodatkowe 7 półek 
nośność półki 300 kg 
2 podstawowe 16 dodatkowych 6 półek 
nośność półki 300 kg 
1 podstawowy 1 dodatkowy 5 półek  
nośność półki 300 kg 
7 podstawowych  4 półki nośność półki 300kg 
1 podstawowy  4 półki bez blatów same ramy 
2 podstawowe 6 dodatkowych 4 półki nośność 
półki 300 kg 

 

 
 
 
 

Ilości 
zgodne 

z 
opisem 

Regał 
wspornikowy 
dwustronny 

2700X1100X2000 
Nośność 7000±500kg 
 
 
 
 
2100x1200x2000 

Konstrukcja regału ze stojaków z 
przyspawanymi wspornikami, wzdłużnikami i 
materiału łączącego, wysięgniki  zaopatrzone w 
ograniczniki końcowe 
2X5 poziomów składowania 
Kolor RAL 5012. 

 

1 
 
 
 
 
 

2 

   

Regał paletowy 
rzędowy 

2800x900x2200 Dwa poziomy składowania dolna półka z kraty 
ocynkowana, góra bez półek 

 

1 

   

Regały bez półek 1100x550x1500 
1000x1000x1100 

3 poziomy składowania  na pręty i profile  
2 poziomy składowania  na pręty i profile 
Konstrukcja  ze słupów i wsporników metalowa 

 6 
2    
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Regał 
przepływowy 

2700x1100x1850  
 

Konstrukcja  z  ram stalowych oraz łóż 
rolkowych nachylonych pod małym kątem.  
Wykonany w sposób umożliwiający 
umieszczenie 576 sztuk pojemników o 
wymiarach 350x310x145 
 
 
 

 

4    

Regał o dużej 
nośności 
 

1520X950X2500 Konstrukcja z profili stalowych z czterema 
półkami z wyciągiem  teleskopowym. 
Prowadnice z łożyskami kulkowymi i rolkami. 
Nośność półki 1000 kg  
Kolor RAL 5012 

 

 

2 

   

Szafa pionowa 
700X750X1000 
 

Konstrukcja stalowa z czterema szufladami 
pionowymi wysuwanymi zaopatrzonymi we 
wkładki na oprawki  
2 szuflady pod oprawki HSK 50  
2 szuflady pod oprawki SK 40  
Kolor RAL 5012. 
 

 

 

1    

Dygestorium 1200x900 
Standardowe dygestoria do ogólnych prac 
laboratoryjnych 
Kolor jasno szary 

 

2    
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Szafa na 
odczynniki 

600x520x1920 
Konstrukcja ze stali, drzwi jednoskrzydłowe,  
3 półki ,zamykana na zamek 
Kolor jasno szary  

 

1    

Szafa laminowana 600x600x1900 
Korpus szafy z polipropylenu z 4 półkami-
kuwetami z PP. Obciążenie półek 30 kg . 
Zamykana podwójnymi drzwiami.  

 

2    

Stół wagowy 
dwustanowiskowy 

1500x750x900 

Korpus stołu z melaminowej płyty, wewnątrz 
korpusu stelaż  ze stali lakierowanej proszkowo. 
Na wibroizolatorach zamontowane 2 płyty 
robocze o wymiarach 450x450 mm z granitu. 

 

1    

Stół przyścienny 
roboczy z 
nadstawką 

1800x750x900 

Konstrukcja z profili stalowych, pod blatem 
szafka z płyty melaminowej po prawej stronie z 
jedną półką, z lewej strony trzy szuflady. Szafka 
zamykana na zamek z kluczem. Blat z materiału 
o podwyższonej odporności chemicznej i 
mechanicznej. 
Kolor RAL 7035  

1    

Stanowisko do 
mycia 

1200x750x900 

Stalowy stelaż wyposażony w stopki do 
poziomowania . Blat z materiału o 
podwyższonej odporności chemicznej i 
mechanicznej. Szafka z płyty melaminowej z 
drzwiczkami. Zlew jednokomorowy ze stali 
chromowo-niklowej umieszczony z lewej strony 
Kolor RAL 7035  

1    
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Stół warsztat 

1000±50 X 750±50 X 
880±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości min 30mm. Od 
spodu dodatkowa półka z blachy stalowej 
umieszczona ok 150 mm od podłoża. 
Kolor RAL 5012. 

 

47    

Stół na kółkach 

855±50  X 520±20  X 
815±20 
Nośność :300kg 
±30kg 
Średnica kółek 100-
125 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
z blachy stalowej. Na środku i od spodu 
dodatkowa półka z blachy stalowej. Całość 
osadzona na kółkach gumowych –jedna para 
skrętna z hamulcem nożnym. Przy krótkim  
boku uchwyty do prowadzenia wózka 
Kolor RAL 5012.  

 
 
 

36 

   

Stół na kółkach 
2 półkowe 

855±50  X 520±20  X 
815±20 
Nośność :300kg 
±30kg 
Średnica kółek 100-
125 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
z blachy stalowej. Od spodu dodatkowa półka z 
blachy stalowej. Całość osadzona na kółkach 
gumowych –jedna para skrętna z hamulcem 
nożnym. Przy krótkim  boku uchwyty do 
prowadzenia wózka 
Kolor RAL 5012.  

95    

Stół warsztat 

2000±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 40mm. Z jednej 
strony szafka stalowa z 4 szufladami o 
szerokości 550±50. Wysokość szuflad: 
100/100/200/300 mm 
Kolor RAL 5012.  

48    

Stół warsztat 

1500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych i blachy 
przykryta blatem ze sklejki Multiplex o grubości 
40mm. Podzielona na dwie wnęki. Z jednej 
strony szuflada stalowa  o wysokości 150 mm i 
drzwiczki. Z drugiej dwie szuflady po 75 mm 
wysokości i drzwiczki. We wnękach z 

 

1    
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drzwiczkami 1 półka stalowa 
Kolor RAL 5012. 

Stół warsztat 

1300±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1500kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 50mm. Z jednej 
strony szuflada stalowa  o szerokości 550±50. 
Kolor RAL 5012. 
  

2    

Nakładka na blat 
Dopasowany do 
wymiarów blatu 
stołu 1300x750 

Nakładka wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej, wywiniętą na rant blatu i pokryta 
gumą olejoodporną o gr. 1 do 2mm. Montaż bez 
użycia wkrętów  

8    

Nakładka na blat 
Dopasowany do 
wymiarów blatu 
stołu 1500x750 

Nakładka wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej, wywiniętą na rant blatu i pokryta 
gumą olejoodporną o gr. 1 do 2mm. Montaż bez 
użycia wkrętów  

8    

Nakładka na blat 
Dopasowany do 
wymiarów blatu 
stołu 2000x750 

Nakładka wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej, wywiniętą na rant blatu i pokryta 
gumą olejoodporną o gr. 1 do 2mm. Montaż bez 
użycia wkrętów  

 
 

26 
 

   

Nakładka na blat 
Dopasowany do 
wymiarów blatu 
stołu 3000x750 

Nakładka wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej, wywiniętą na rant blatu i pokryta 
gumą olejoodporną o gr. 1 do 2mm. Montaż bez 
użycia wkrętów  

3    

Stół warsztat 

1300±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1500kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 50mm. Z jednej 
strony szuflada stalowa  o szerokości 550±50. 
Kolor RAL 5012. 

 

1    

Stół warsztat 

1500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 40mm. Z jednej 
strony szuflada stalowa  o szerokości 550±50. 
Kolor RAL 5012. 
  

1    
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Stół warsztat 

2000±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 50mm. Z jednej 
strony szuflada stalowa  o szerokości 550±50. 
Kolor RAL 5012.  

12    

Stół warsztat 

1500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 40mm. Z prawej 
strony podwieszona szafka stalowa  o 
szerokości 550±50 podzielona na 3 szuflady z 
pełnym wysuwem 50/100/200mm. 
Kolor RAL 5012.  

1    

Stół warsztat 

1050±50 X 750±50 X 
880±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja stalowa ,  blat stalowy, 
podwieszona szuflada o wys. 150mm. 
Dodatkowa półka z blachy stalowej 
Kolor RAL 5012. 

 

6    

Nakładka na blat 
Dopasowany do 
wymiarów blatu w/w 
stołu  

Nakładka gumowa –guma olejoodporna 

 

4    

Stół warsztat 

2500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości  50mm.  
Kolor RAL 5012. 

 

1    

Stół warsztat 

3000±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości  50mm.  
Kolor RAL 5012. 

 

1    
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Stół warsztat 

2500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 50mm. Z lewej 
strony podwieszona szafka stalowa  o 
szerokości 550±50 podzielona na 3 szuflady z 
pełnym wysuwem 50/100/150mm.z drugiej 
strony blok z 4 -5 gniazdami elektrycznymi 
230V/10A 
Kolor RAL 5012. 

 

1    

Stół warsztat 
600X 600±50 X 
850±20 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości  30mm.  
Kolor RAL 5012. 

 

2    

Stół warsztat 

1000±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości  40mm.  
Kolor RAL 5012. 

 

5    

Stół warsztat 

1300±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1500kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości  50mm.  
Kolor RAL 5012. 

 

3    

Stół warsztat 

1500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości  40mm.  
Kolor RAL 5012. 

 

1    

Stół warsztat 

2000±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości  50mm.  
Kolor RAL 5012. 

 

6    
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Stół warsztatowy 

2500 X 800 X 840 
Nośność: 1000kg 
±100kg 
Nośność półki: 200kg  

Konstrukcja z profili stalowych blat ze sklejki o 
grubości 40mm pokryty blachą i olejoodporną 
gumą, dolny blat ze sklejki  o grubości 25mm 
Kolor RAL 7035 

 

4    

Stół warsztat 

1050±50 X 750±50 X 
880±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja stalowa ,  blat ze sklejki 30 mm, 
podwieszona szuflada o wys. 150mm. 
Dodatkowa półka z blachy stalowej 
Kolor RAL 5012. 
 

 

2    

Stół warsztat 

1300±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 40mm. Z jednej 
strony szafka stalowa z 4 szufladami o 
szerokości 550±50. Wysokość szuflad: 
100/100/200/300 mm 
Kolor RAL 5012. 
 

 

7    

Stół warsztat 

1500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 40mm. Z jednej 
strony szafka stalowa z 4 szufladami o 
szerokości 550±50. Wysokość szuflad: 
100/100/200/300 mm 
Kolor RAL 5012. 
 
 
 

 

31    



 

Spr. nr: FB/1084/2013 37 

Stół warsztatowy 
2000 X 750 X 840 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych z lewej strony 
noga a z prawej strony szafka  z 4 szufladami, 
szuflady 2x100,1x200,1x300, wysuw szuflad 
90%, nośność  każdej szuflady 70kg,szafka 
powinna posiadać pojedynczy wysuw szuflad 
zabezpieczający przed wysunięciem się kilku 
szuflad jednocześnie, zamykana centralnym 
zamkiem z 2 kluczami w komplecie, blat ze 
sklejki grubości 40mm pokryty blachą i 
olejoodporną gumą. 
Kolor RAL 5012 

 
 
 

 

2    

Stół warsztat 

1300±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1300kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 50mm. Z prawej 
strony podwieszona szafka stalowa  o 
szerokości 550±50 podzielona na 3 szuflady z 
pełnym wysuwem 50/100/200mm. 
Kolor RAL 5012. 
 
 

 

2    

Stół warsztat 

1300±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 40mm. Z prawej 
strony szafka stalowa  o szerokości 550±50 
podzielona na dwie szuflady 100 i 200mm oraz 
drzwiczki. 
Kolor RAL 5012. 
 
 

 

3    

Stół warsztat 

1500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :800kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości 40mm. Z prawej 
strony szafka stalowa  o szerokości 550±50 
podzielona na dwie szuflady 100 i 200mm oraz 
drzwiczki. 
Kolor RAL 5012. 

 

23    
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Stół warsztat 

2500±50 X 750±50 X 
850±20 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych przykryta blatem 
ze sklejki Multiplex o grubości  50mm. Z jednej 
strony szafka o podziale: szuflada o wys. frontu 
100 mm + drzwiczki. Z drugiej szafka z 
szufladami o wys. frontu 2x100/200/300 mm 
Kolor RAL 5012. 
 
 

 

 

7    

Stół warsztatowy 
3000 X 750 X 850 
Nośność :1000kg 
±100kg 

Konstrukcja z profili stalowych z prawej strony 
szafka z 6 szufladami, szuflady 
2x75,2x100,1x150, 1x200,wysuw szuflad 90%,z 
lewej strony   szafka z 5 szufladami, szuflady 
1x50,2x100,1x150, 1x300,wysuw szuflad 
90%,nośność  każdej szuflady 70kg,szafka 
powinna posiadać pojedynczy wysuw szuflad 
zabezpieczający przed wysunięciem się kilku 
szuflad jednocześnie, zamykana centralnym 
zamkiem z 2 kluczami w komplecie, blat ze 
sklejki grubości 50mm pokryty blachą i 
olejoodporną gumą. 
Kolor RAL 7035 

 

3    

Nadstawka nad 
stół 

Dostosowana do 
szerokości stołów 
2500 x750 

Konstrukcja salowa. Trzy wsporniki do 
mocowania paneli o wys. 1250±50. ⅗ szerokości 
zabudowane panelem perforowanym o wys. ok. 
300 mm i dwoma półkami. Pozostała część 
zabudowana panelem perforowanym o wys. ok. 
600 mm i jedną półką. Wyposażona w górną 
szynę aluminiową, 4 -5 gniazd elektrycznych 
230V/10A i górne oświetlenie 2x36W 
Kolor RAL 5012. 
 

 

6    
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Nadstawka nad 
stół 

Dopasowana do 
wymiarów stołu 
2000 X 750 

Konstrukcja stalowa  składająca się z trzech 
wsporników h=1240, jednej półki 955x220 mm, 
drugiej półki 955x320 mm, z 4 perforowanych 
paneli 972x304mm i mocowania na lampę o 
mocy 2x36w, listwy zasilającej z gniazdami , 
dwóch przedłużaczy. 
Kolor RAL 5012. 
 

 

 
 

10 
   

Nadstawka do 
warsztatu 

Dopasowana do 
wymiarów stołu 
2000 X 750 

Zawiera 3 wsporniki do mocowania paneli 1240 
mm h, 1 półka 
1440x320 mm, 1 półka 955x320 mm, 1 półka 
1440x220 mm, 2 perforowane panele 972x304 
mm h, 1 perforowany panel tylny 1457x304 mm 
h, 1 ramię nośne zmontowane z szyna 
aluminiowa, 1 lampa 2x36W, 1 okablowana 
listwa zasilająca z 5 gniazdkami i wyłącznikiem 
różnicowym przeciwporażeniowym 2P 230V AC 
10A I Δ N=0.01A. 
Kolor RAL 5012. 
 

 

34    

Nadstawka 
Dopasowana do 
wymiarów stołu 
1300x750 

Konstrukcja stalowa. Dwa wsporniki o 
wysokości 1250±50 do mocowania paneli. 
Jeden panel gładki o wys. 320±20, dwie półki o 
szer.400±20, jedno ramię na monitor o nośności  
15±2kg.oświetlenie górne 2x36W. 4 -5 gniazd 
elektrycznych 230V/10A 
Kolor RAL 5012. 
 

 

1    



 

Spr. nr: FB/1084/2013 40 

Nadstawka nad 
stół 

Dopasowany do 
wymiarów stołu 
1300x750 

Konstrukcja stalowa o wysokości 1200±50 ze 
ścianką tylną perforowaną o wys.300±20 i 2 
półki o szer. Od 220±20 do 320±20. 
Wyposażona w górną szynę aluminiową, 4 -5 
gniazd elektrycznych 230V/10A i instalację 
pneumatyczną, od góry oświetlenie 2x18W. 
Kolor RAL 5012. 
  

2    

Nadstawka nad 
stół 

Dopasowany do 
wymiarów stołu 
1500x750 
 

Konstrukcja stalowa o wysokości 1200±50 ze 
ścianką tylną perforowaną o wys.300±20 i 2 
półki o szer. Od 220±20 do 320±20. 
Wyposażona w górną szynę aluminiową, 4 -5 
gniazd elektrycznych 230V/10A i instalację 
pneumatyczną, od góry oświetlenie 2x36W. 
Kolor RAL 5012.  

15    

Nadstawka nad 
stół 

Dopasowany do 
wymiarów stołu 
1500x750 

Konstrukcja stalowa o wysokości 1200±50 ze 
ścianką tylną perforowaną o wys.300±20 i półką 
skośną o szer. 320±20 
Wyposażona w górną szynę aluminiową, 4 -5 
gniazd elektrycznych 230V/10A i instalację 
pneumatyczną, od góry oświetlenie 2x36W. 
Dodatkowo ruchomy wspornik z dodatkową 
półką. 
Kolor RAL 5012. 

 
 

 

23    

Nadstawka nad 
stół 

Dopasowany do 
wymiarów w/w stołu 
(2000x750) 

Regulowane na wys.(200±20  -  350±20) 
wsporniki stalowe. Drewniana półka o 
szerokości 300mm i gr. min20 mm  

1    
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Stanowisko 
komputerowe 

1600 x700 x1850 
2000x700x1850 
 

Konstrukcja z profili stalowych z lewej strony 
jedna szafka z szufladą i drzwiczkami z drugiej 
wsporniki pod stację. Od frontu panel 
perforowany półka, lampa na wysięgniku 
2x36W łamane ramię pod monitor. 
Kolor RAL 7035-1 sztuka 
Kolor RAL 5012-4 sztuki 

 

1 
4 
 

   

Biurko 
warsztatowe 
komputerowe 

1500X800X850 
 
 

Konstrukcja z profili stalowych z szufladą pod 
klawiaturę , z szafką pod stację dysków 
posiadającą kratkę wentylacyjną oraz z szafką z 
4 szufladami . Szafki zamykane na zamek z 2 
kluczami. Blat ze sklejki o grubości 30 mm 
Kolor RAL 7035 
 

 

18    

Szafka 
narzędziowa z 
oświetleniem 

1100X750X2700 

Konstrukcja stalowa osadzona na kółkach 
nylonowych o średnicy 125 mm - jedna para 
skrętna z hamulcem z 5 szufladami  
Zamek z systemem pojedynczego wysuwu 
szuflad zapobiegający przewróceniu. Górne 
oświetlenie 2x36W.  
Półka na pojemniki. Blat ze sklejki 40 mm  
RAL 5012 

 

 

9 kpl.    

Panele 
perforowane 

972x340 Kolor RAL 7035 

 

10    
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Wózek 
765x560x1030 
Nośność: 300 kg 

Konstrukcja z profili stalowych i blachy, 
dodatkowo blat dolny, 2 koła skrętne z 
hamulcem,2 stałe średnica kół ø 125mm  
Kolor RAL 6011 

 

1    

Wózek 
transportowy 

1050±20 X 620±30 X 
1450±50 
 

Konstrukcja stalowa wyposażona w 5 półek na 
pojemniki rozmiar 1, 4 półki na pojemniki 
rozmiar 2, 6 półek na pojemniki 3. Całość 
osadzona na kółkach gumowych w tym dwa 
skrętne i z hamulcem. 
Pojemniki: 
45 sztuk rozmiar 1 
24 sztuk rozmiar 2 
28 sztuk rozmiar 3A2  

1 kpl    

Wózek 
1150±20 X 620±30 X 
1500±50 

Konstrukcja stalowa z trzema półkami 
drewnianymi. Możliwość regulacji wysokości 
półek. Całość osadzona na kółkach gumowych 
150mm w tym dwa skrętne z hamulcem. 
Kolor RAL 5012. 

 

1    
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Stół na kółkach 
1330x750x840 
Nośność 240 kg 

Stół mobilny z kołami Ø 125 mm z gumy. Blat ze 
sklejki o grubości 25mm 
Kolor RAL 5012. 
 

 

2    

Wózek 
transportowy 

1135±50  X 700±20  
X 1000±20 
Nośność :250kg 
±30kg 
Średnica kółek 200 

Konstrukcja stalowa, dwa kółka skrętne z 
hamulcem, dwa kółka stałe gumowe  
Kolor RAL 5012. 
 

 

10    

Skrzynka 610 x 400 x 240 
Materiał tworzywo sztuczne, pokrywka na 
zawiasach 
Kolor: szary 

 

10    

Pojemnik na 
części 

350 x 200 x 200 

Pojemnik na części,  
materiał : tworzywo polipropylen 
Wielkość : 4 (pojemność 12,5 litra) 
Kolor: szary 

 

50    

Pojemnik na 
części 

350 x 200 x 145 

Pojemnik na części,  
materiał : tworzywo polipropylen 
Wielkość : 2 (pojemność 9,4litra) 
Kolor: niebieski 

 

200    

Krzesła 
Zakres regulacji 
wysokości: od 470 
do 645 mm. 

Krzesło obrotowe z kółkami samoblokującymi, 
siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. 
Regulowana wysokości  siedziska sprężyna 
gazowa.  
 

 

73    
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Krzesła 
Zakres regulacji 
siedziska : 
500±20÷750±30 

Konstrukcja metalowo drewniana. Krzesło 
obrotowe z regulowaną podpórką na nogi. 
Siedzisko i oparcie ze sklejki regulowane. 

 

68    

Krzesła 
Zakres regulacji 
siedziska : 
500±20÷750±30 

Konstrukcja metalowo drewniana. Krzesło 
obrotowe z regulowaną podpórką na nogi. 
Siedzisko i oparcie z poliuretanu regulowane. 

 

21    

Podest/mata 
antypoślizgowa 

Wym.:800x400x25  

Olejoodporna mata antypoślizgowa z otworami 
razem z zatrzaskami umożliwiającymi 
połączenie 4 mat w jedną. 
Kolor: czarny 
 
 
 
 
 

 
 

 

168    

Mata  800x400x25 Antypoślizgowa pełna  

 

 
25 

 
   

Zatrzask  
Ocynkowany do łączenia mat antypoślizgowych 
w większe powierzchnie 

 

 
60 
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Poj. na wióry na 
kołach 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wym.:70x100x75h 
Udźwig:500 kg 
Kolor: niebieski 
brylantowy, lakier 
proszkowy 
 
 
 
 

Skrzynia spawana, zabezpieczająca przed 
wyciekami oleju, ułożyskowana przechylnie. 
Kurek Spustowy do z sitem do zanieczyszczeń 
stałych Podwozie z kieszeniami na widły. 
Z 2 kołami obrotowym Ø 100 mm z gumy 
standardowej  z hamulcem 2 kołami stałymi Ø 
100 mm z gumy standardowej 
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Poj. na wióry na 
kolach 
 
 
 
 
 
 
 

Wym.:70x100x40h 
Udźwig:500 kg 
Kolor: niebieski 
brylantowy, lakier 
proszkowy 
 
 
 
 

Skrzynia spawana, zabezpieczająca przed 
wyciekami oleju, ułożyskowana przechylnie. 
Kurek Spustowy do z sitem do zanieczyszczeń 
stałych Podwozie z kieszeniami na widły. 
Z 2 kołami obrotowym Ø 100 mm z gumy 
standardowej  z hamulcem 2 kołami stałymi Ø 
100 mm z gumy standardowej 
 
 

 

14    

Kosz na odpady wym.:500x500x100h 
Konstrukcja plastikowa, dwa kółka stałe 
gumowe Ø 100 mm z gumy standardowej 
Różna kolorystyka 

 

26    

Lampa 910x90x105 
Materiał metal i tworzywo, ramię 
dwuczęściowe zginane przykręcane do blatu. 
Źródło światła, świetlówka o mocy 36W. 

 

11    
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Lampa   

Lampa z lupą 8 dioptrii  
Moc 22W  
Kolor: jasno szary 
  

3    

Imadło 520x180 h 

Imadło żeliwne szczęki radełkowane. Do 
drewnianego blatu.  
szerokość szczęk:  
120 mm 
150 mm obrotowe 
100 mm obrotowe  

 
 
 

6 
2 
3 

   

 

SUMA 
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Załącznik nr 2 do SWiOPZ 

Spr. nr: FB/1084/2013 
 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o. o. 

ul. Przemysłowa 9, 26-600 Radom 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy:  

 

................................................................................................................. 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

……………………………………………………………………………… 
(dokładny adres siedziby Wykonawcy) 

 

…………………………………………………………………….…………  
(organ rejestrowy/numer rejestru/ewidencji działalności gospodarczej) 

 

NIP: ……………………..………  REGON …………….……….……….…  

 

Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail osoby do kontaktu: ...............…… 

 

………………………………………………….………………………….… 

Odpowiadając na zaproszenie na dostawę i montaż mebli biurowych  

i wyposażenia stanowisk pracy, po zapoznaniu się ze „Specyfikacją warunków  

i opisem przedmiotu zamówienia (SWiOPZ)” składam(y) niniejszą ofertę. 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: 

Łączną cenę oferty netto …………….…….. zł. (słownie: ……..………… 

……………………………………………………….………………...…….)  
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Przedmiotowa kwota zostanie powiększona o podatek VAT, według stawki 

obowiązującej w dacie wystawienia faktury.  

Szczegółowa wycena oferowanego Przedmiotu zamówienia wg asortymentu 

zawarta jest w Załączniku nr 1. 

3. Oświadczamy, że dokładnie zapoznaliśmy się z zaproszeniem wraz  

z załącznikami i przyjmujemy warunki w nich zawarte bez zastrzeżeń.  

4. Potwierdzamy wykonanie dostawy w terminie (sukcesywnie) od 1 lutego do 

30 kwietnia 2014 roku. 

5. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji w wysokości 

........................... (podać w miesiącach).  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część 

oferty są: 

1) ……………………………………… 

2) ……………………………………… 

 
 

 

……………, dn. ………………            …………………………………….. 
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)  

 
 
 
 


