
Specyfikacja – załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 

L.p Rodzaj mebli Liczba sztuk  Przykładowa wizualizacja 

1.  
 

Szafka kuchenna narożna 
wisząca 30x30 – otwarta 

 
 
 
 
1 

 

2.  
Szafka kuchenna wisząca 60 

1  

3.  Szafka kuchenna narożna 
wisząca 60 x 60 

 
1 

 

4.  Szafka kuchenna wisząca 30 1  

5. Szafka kuchenna wisząca 60  
z ociekaczem 

 
 
1 

 

6.  
Szafka kuchenna wisząca 40 

 
 
1 

 

 
7.  
 
 
 

Szafka kuchenna narożna stojąca 
90 x 90 

1 

 

 
8. 

Szafka kuchenna stojąca 60 cm  
pod zlew  

 
1 

 



9. Szafka kuchenna stojąca z 
szufladami 40 cm 

 
1 

 

10. Blaty zabudowujące szafki 
kuchenne stojące oraz dodatkowo 
pralkę o szer.  60cm (głębokość 62 

+/- 2,  dł -  280 cm +/- 2 )  
w tym osadzony zlew 

jednokomorowy z ociekaczem 

  

11. Korpus (ciąg szafek dolnych, 
zakończony korpusem 

wybranym przez 
zamawiającego) 

  

12. Zlewozmywak granitowy 1-komo-
rowy z półociekaczem i baterią (ko-

lor do wyboru) 

1  

13. Stolik jadalniany wraz z 4 
krzesłami (opcjonalnie taborety) 

70cm x 100 cm wysokość 75 

cm, 

 

1 stolik 
 (4 krzesła/taborety) 

 

14.  
 Stolik pokojowy 

70 cmx70cm wysokość 75 cm 
 

 
 
2 

 

15.  
 

Krzesło (pokojowe)  
 
 
 

4 

 

16. Stolik ława  
 

55x55 cm – 45 cm. 

1 

 

17. Kanapa z funkcją spania, z 
pojemnikiem na pościel,  
wymiary ok 210x 90, 
powierzchnia spania min. 
135x195 
 

4 

 
 



18.  Szafka nocna z szufladami 
35x45x40 +/- 2 
 

 
4 

 

19. 
 
 
 

Szafa dwuskrzydłowa (w tym 
jedno skrzydło z drążkiem) 190 
x 80 

4 

 

20. Półka wisząca 20x100x20 +/- 2 4  

21. Sofa – trzyosobowa rozkładana  
(szerokość całkowita maks. 
195cm, głębokość ok  85 cm) 
 

1  

 

22. Komoda (70x130, min. 
3szuflady  
i półki zamykane na zamek 

1  

 
 
 

Szczegółowa Specyfikacja: 

 

Meble kuchenne: 

1. Fronty szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm, w klasie higienicznej E1  

i obustronnie pokrytej  okleiną laminowaną drewnopodobną lub w jednolitym kolorze wybranym 

na etapie realizacji. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm,  

w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach. Nachodzące na wieniec dolny i górny; 

2. Wysokość szafek stojących 85cm (+/- 2 cm), szafek wiszących 72 cm (+/- 2 cm), głębokość 

szafek stojących 62 cm (+/-2cm), szafek wiszących 42 cm (+/-2cm), 

3. Korpus szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm, w klasie higienicznej E1 

 i obustronnie pokrytej  okleiną laminowaną drewnopodobną lub w jednolitym kolorze 

wybranym na etapie realizacji. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV 

grubości 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach, 

4. Drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum lub równoważne ze zintegrowanym systemem 

cichego domykania. 

5. Szafki wyposażone w półki płytowe z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm,  

w klasie higienicznej E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną drewnopodobną 



 lub w jednolitym kolorze wybranym na etapie realizacji.  Półki wyposażone w podpórki 

zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. 

6. Szafki stojące posadowione na stopkach kuchennych o wys. 10cm (regulowana wysokość). Cały 

szereg szafek stojących zasłonięty od dołu maskownicą. 

7. Okleiny szafek wykonane w jednym kawałku na każdym z elementów, bez jakichkolwiek łączeń 

i uzupełnień. 

8. Szafki kuchenne wykończone od góry jednoczęściowym blatem kuchennym postformingowym 

o grubości ok 38 mm (+/- 2 mm). Styk blatu  z przylegającymi krawędziami oraz z krawędziami 

zlewu uszczelniony silikonem bezbarwnym. 

9. Zlew wyposażony w baterię zlewozmywakową stojącą, jednouchwytową z wylewką obrotową 

w zakresie obrotu 360° w wybranym przez zamawiającego kolorze. 

10. Szafki wiszące (otwarte i zamknięte) wieszać na metalowych uchwytach wystających ponad 

górną krawędź szafki. 

11. Paleta kolorów sklejki, oklein i lakierów przedstawiona Zamawiającemu musi być spójna w 

zakresie całego zamówienia i możliwa do zastosowania z każdym dostarczonym meblem 

zawierającym sklejkę , okleinę lub elementy malowane proszkowo. 

 

 

Zestaw mebli pokojowych: 

1. Stolik wykonany z płyty meblowej o grubości minimum 18 mm, blat stolika oklejony taśmą PCV 

w kolorze płyty, stolik na drewnianych  nogach, wymiary: 

a) Jadalniany 60cm x 90 cm, wysokość 75 cm, 

b) pokojowy – 70 cmx70cm wysokość 75 cm, 

c) ława - 55x55 cm – 45 cm.  

2. Blaty stolików mają być oklejone taśmą PCV o grubości 2mm w kolorze płyty meblowej, 

pozostałe wąskie krawędzie biurek, szafek i szaf – taśmą PCV o grubości min. 0,8mm  w kolorze 

płyty meblowej. 

3. Meble ustawić na stopkach. 

4. Uchwyty przy meblach: metalowe, proste. 

5. Szafa ubraniowa, dwuskrzydłowa, w tym jedno skrzydło z drążkiem - zamykana na zamek. 

Wykonana z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18mm, wieniec górny i dolny o grubości co 

najmniej 25 mm, 4 półki o grubości co najmniej 18 mm. Półki wyposażone w podpórki 

zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Rozmieszczenie półek w szafie jak na wizualizacji, 

wymiary 190 x 80.  



6. Krzesło pokojowe – drewniane - 4 sztuki - Wymiary krzesła: • Szerokość siedziska: ok40 +/- 2 cm; 

Szerokość oparcia (górna krawędź oparcia) -: ok 35 +/- 2 cm;  Głębokość siedziska: ok 40 +/- 2 

cm;  nogi drewniane.  

7. Krzesło jadalniane – 4 szt. – siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa, nogi chrom lub drewno – 

wymiary jw.  

8. Kanapa z funkcją spania, z pojemnikiem na pościel - wymiary 210cm x 90cm, osłony kanapy 

wykonane z płyty wiórowej nielaminowanej grubości 18mm, dno skrzyni wykonane z płyty 

pilśniowej o grubości nie mniejszej niż 5mm, w kolorze wybranym przez zamawiającego,  

odporność na ścieranie (badanie Martindale’a) min. 100 000 cykli, wypełnienie pianką, 

9. Wieszak stojący metalowy lub drewniany - na min. sześć sztuk odzieży wierzchniej,  

10. Półka- wymiary – 20x100x20 +/- 2 cm, Korpus półki  z trójwarstwowej płyty wiórowej o 

grubości 18mm, w klasie higienicznej E1 i obustronnie pokrytej  okleiną laminowaną 

drewnopodobną lub w jednolitym kolorze wybranym na etapie realizacji. Krawędzie zewnętrzne 

płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm.  

11. Nocna szafka – wymiar 35x45x40 +/- 2 cm wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o 

grubości 18mm,  w klasie higienicznej E1 i obustronnie pokrytej  okleiną laminowaną 

drewnopodobną  lub w jednolitym kolorze wybranym na etapie realizacji.  Krawędzie zewnętrzne 

płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm, szafka z szufladą i półką z drzwiczkami.  

12. Komoda (wymiary - 70x130, min. 3 szuflady  i 2 półki zamykane na zamek; Wykonana z płyty 

wiórowej o grubości co najmniej 18mm, wieniec górny i dolny o grubości co najmniej 25 mm, 

Rozmieszczenie półek w komodzie jak na wizualizacji. 

 

➔ Uwarunkowania techniczno-transportowe i montaż 

1. Meble należy dostarczyć w terminie w skazanym w ogłoszeniu zgodnie z projektem 

aranżacji. 

2. Wymiary mebli należy dostosować do wymiarów pomieszczenia. W tym celu przed 

przystąpieniem do realizacji zamówienia należy je sprawdzić na miejscu. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym projekt warsztatowy 

mebli oraz ich kolorystykę. 

4. Kolor tapicerki zostanie wybrany przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę wzorników.  

5. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany 

w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania 



6. Dostarczane meble będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać niezbędne aktualne 

certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie 

wymogi norm określonych obowiązującym prawem.  

7. Montaż, złożenie mebli  Wykonawca zobowiązany jest dokonać we wskazanym miejscu, 

przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnie złożonych mebli. 

8.  W przypadku gdy dostarczone meble lub jego elementy będą uszkodzone lub ulegną 

uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe 

lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru 

9. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz 

po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i 

miejsca montażu 

10.  Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą 

usuwane przez niego na jego koszt  

11.  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z gwarancją producenta. 

 

 

 


