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OPIS PRZEDMIOTU ZAWÓWIENIA 
 

1. Nazwa, rodzaj, wizualizacja: 

Stolik typu sekretarzyk - "Stolik pamięci" 

 

2. Opis: 

Oferowane wyroby muszą być wykonane z wyrobów posiadających wszelkie wymagane prawem na terenie RP aktualne atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji i 
certyfikaty. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej i powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty, a także 
dokonanie pomiarów w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia 
uszkodzeń wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia w 
terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. 
Wykonanie mebla z drewna iglastego, heblowanego, szlifowanego, malowanie farbą akrylową - kolor do uzgodnienia. Stolik typu sekretarzyk musi być wykonany 
rzetelnie, konstrukcja musi być solidna, sztywna i prawidłowo zmontowana, zgodnie ze sztuką stolarską. Dwoje otwieranych drzwiczek w dolnej części. W środku 
jedna półka. Zamawiający wymaga, aby wykonany i dostarczony przez Wykonawcę stolik typu sekretarzyk został wniesiony i zamontowany w obiekcie 
Zamawiającego zgodnie z jego wskazaniem.  
W drewnianej obudowie „Stolika pamięci” - stolika typu sekretarzyk, będzie osadzony sprzęt komputerowy z zainstalowaną aplikacją, przy czym dostawę sprzętu i 

aplikację będzie wykonywał inny wykonawca z branży informatycznej. W związku z powyższym niezbędna jest pełna i stała konsultacja wykonawcy stolika typu 

sekretarzyk (obudowy drewnianej) z wykonawcą dostarczającym sprzęt komputerowy i z Zamawiającym. Konieczne jest bowiem prawidłowe spasowanie 

sprzętu komputerowego z drewnianym meblem. W jednym module będzie montowany monitor, 3 przyciski na blacie, głośniki, regulacja głośności na zewnątrz 

obudowy i wtyk słuchawkowy na zewnętrznej części obudowy. 

Obudowa musi mieć charakter modułowy w postaci mebla typu sekretarzyk. Dwa takie elementy ustawione do siebie tylną częścią obudowy stworzą 

dwustanowiskowy mebel. Moduły muszą być połączone ze sobą z możliwością rozłączenia i dotarcia do wnętrza celem konserwacji sprzętu komputerowego. Mebel 

musi posiadać odpowiednią wentylację dla komputerów znajdujących się w środku tj. nawiew w dolnej części oraz odpływ powietrza w górnej części co nie zostało 

zaznaczona na rysunkach, a będzie podlegało ustaleniom na etapie wykonawstwa. Tylna część obudowy musi mieć możliwość łatwego demontażu by można było w 

prosty sposób dostać sie do wnętrza mebla. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania metody, sposobu montażu sprzętu komputerowego w drewnianej 

obudowie stolika typu sekretarzyk przy udziale wykonawcy dostarczającego sprzęt komputerowy.  
Wymiary: 
szerokość całkowita– 142 cm  
głębokość całkowita – 70 cm 
wysokość całkowita – 130-135 cm 
deski o grubości – 2 cm 
Pozostałe wymiary - wg rysunku 

Dla wszystkich wymaganych wymiarów dopuszcza się ± 1 cm tolerancji wyłącznie za zgoda Zamawiającego. 

W przypadku braku któregoś z wymiarów na poniższym rysunku, podlega on uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

3. Ilość szt.: 

2 moduły 
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4. Rysunek: 

 

  


