ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
wyposażenia stanowisk badawczych dla 8 stanowisk pracy utworzonych w ramach budowy Centrum
Badawczo-Rozwojowego
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Stanowisko
badawcze nr 1:
4 Stanowiska
Badawcze
składające się z

Blat roboczy (4 sztuki):
• z możliwością posadowienia zestawu komputerowego
składającego się z mobilnej stacji roboczej typu Dell
Precision 7720 lub równoważnej podłączonej do stacji
dokującej (podłączenie ukryte w szufladzie) oraz do
zestawu dwóch monitorów o przekątnej 23” każdy,
stojących obok siebie w układzie.
• z wolnym blatem o powierzchni przynajmniej 1 m2 (na
którym trzymana będzie klawiatura oraz urządzenia
wskazujące)
• z dodatkowo montowaną tablicą szklaną do pisania
notatek o powierzchni do 1 m2. Najlepiej będącą
jednocześnie przegrodą przy łączeniu biurek w szereg
lub w „czwórkę”
• z otworami na kable oraz kanałem prowadzącym
okablowanie
• z możliwością łączenia blatów zarówno w linii jaki w
„czwórkę”
• kolorystyka – blaty w kolorze szarym, z wykończeniem
odpornym na rysowanie, matowym, elementy
dekoracyjne w kolorze czerwonym
Krzesło biurowe (4 sztuki):
• Krzesło ergonomiczne przeznaczone do długotrwałego
wykonywania pracy przy komputerze w pozycji siedzącej
dla osób z bólami pleców, wykonane z trwałych
materiałów oraz elastycznych wypełnień poliuretanach,
z regulowanym podparciem lędźwi, podłokietnikami z
regulowaną wysokością, zagłówkiem itp. (np. xenium
duo back firmy ROHDE & GRAHL lub równoważne)

TERMIN REALIZACJI
PRAC:
od 02.01.2018 r.
do 13.04.2018 r.

od 02.01.2018 r.
do 23.04.2018 r.
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Stanowisko
Blat roboczy (4 sztuki):
od 02.01.2018 r.
badawcze nr 2:
• z możliwością posadowienia zestawu komputerowego do 13.04.2018 r.
4 Stanowiska
składającego się z komputera stacjonarnego tower (typu
Badawcze
Dell Precision T5810 lub równoważnej posadowionej po
składające się z
prawej stronie blatu
w dedykowanych ramionach oraz zestawu dwóch
monitorów o przekątnie 23” każdy, stojących obok
siebie w układzie
• z wolnym blatem o powierzchni przynajmniej 1 m2 (na
którym trzymana będzie klawiatura oraz urządzenia
wskazujące)
• z dodatkowo montowanym, składanym lub chowanym
stelażem, na którym można na wysokości oczu umieścić
czasopismo lub książkę (z elementami utrzymującym
strony, przeciwdziałającymi samoistnemu przewracaniu
kartek)
• z otworami na kable oraz kanałem prowadzącym
okablowanie
• z możliwością łączenia blatów zarówno w linii jaki w
„czwórkę”
• kolorystyka – blaty w kolorze szarym, z wykończeniem
odpornym na rysowanie, matowym, elementy
dekoracyjne w kolorze czerwonym
Krzesło biurowe (4 sztuki):
od 02.01.2018 r.
• Krzesło ergonomiczne przeznaczone do długotrwałego do 23.04.2018 r.
wykonywania pracy przy komputerze w pozycji siedzącej
dla osób z bólami pleców, wykonane z trwałych
materiałów oraz elastycznych wypełnień poliuretanach,
z regulowanym podparciem lędźwi, podłokietnikami z
regulowaną wysokością, zagłówkiem itp.
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