
Specyfikacja stanowiska roboczego
nr katalogowy 

elementu
cena

1

Stół roboczy (wys x szer x gł):

wymiary min.

wymiary max.

Wysokość do blatu: 800mm z regulacją(+/-50mm)

Szerokość blatu w zakresie: 1200 - 1400mm

Głębokość blatu w zakresie: 600 - 800mm

Budowa ramy zapewniająca obciążenie na poziomie minimum: 200kg

Stół powinien spełniać funkcę połączenia w szereg z innymi stołami tego zamego typu

2 Ścianka tylna

Od blatu do wysokości pierwszej półki zlokalizowanej na wysokości 400mm od blatu, wykonana z 

blachy perforowanej. Na ściance powinna być zamontowana listwa wieszakowa na kuwety 

robocze

3 Szuflady

1) podwójna(zamontowana pod blatem) zlokalizowana po prawej stronie blatu o preferowanej 

wysokości 2x180mm(+/-20mm)

2) pojedńcza(zamontowana pod blatem) zlokalizowana po lewej stronie blatu o preferowanej 

wysokości 180mm(+/-20mm)

Obie z możliwością demontażu.

4 Półki

1) Półka o szerokości blatu(dopuszcza się półkę składającą sie z dwóch elementów) zamontowana 

na wysokości 400mm (możliwość regulacji wysokości montażu) i preferowanej głębokości w 

zakresie 350-400mm.

2) Półka o szerokości blatu (dopuszcza się półkę składającą sie z dwóch

elementów) zamontowana na wysokości 900mm(milewidziana możliwość regulacji wysokości 

montażu) i preferowanej głębokości w

zakresie 350-400mm (z możliwością regulacji kąta nachylenia)

5 Oświetlenie

Oswietlenie powinno zapewniać nateżenie światła na stanowisku roboczym na minimalnym 

poziomie 500 lx. Dopuszcza się zamontowanie oświetlenia w kilku punktach (LED). Zgodnie z 

normą PN-EN 12464-1:2003 (U)

6 Wyposażenie ESD: opaska, podkładka, przewód itp.
Wymaga się zapenienia ochrony antystatycznej na całej powierzchni roboczo/użytkowej Zgodnie z 

normą PN-EN 61340-5-1 z zakresu ochrony ESD

7

Wyposażenie dodatkowe do stołu: holder do umieszczania 

informacji, kosz, uchwyty narzędziowe, przyborniki, obejma 

na kubek itp.

- uchwyt na butelkę

- podnóżek ergonomiczny

- uchwyt na monitor (preferowany dwuprzegubowy)

- półka na PC

- włącznik światła

- kuweta na drobne narzędzia z możliwością zawieszenia na listwie wieszakowej,

8

Fotel roboczy:

ergonomiczny, obrotowy, na kółkach, regulowana wysokość I 

oparcie 1 szt. Spełniający normy ochrony antystatycznej.

Dystrybutor (kontakt):

Producent/System (katalog):

Poniższe zestawienie zawiera główne komponenty funkcjonalne stanowiska roboczego. Bez uwzględnienia śrub, kątowników, zaślepek, które zostaną uzupełnione przez dostawcę w ramach przygotowanego stanowiska testowego. W 

komórkach należy podać nr kat producenta, opis oraz ilość.
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9
Dostarczanie mediów:

pneumatyka

Podwójne przyłącze pneumatyczne 1/2"(zlokalizowane po prawej stronie stanowiska) z 

możliwością przyłączenia do floorboxa

10
Dostarczanie mediów:

energia elektryczna, listwa zasilająca min. 4 gnizdowa

Stół powinien być wyposażony w skrzynie zasilającą w której skład wchodzi

1) zabezpieczenia prądowe z możliwość doprowadzenia zasilania bezpośrednio z floorboxa w 

dwóch wariantach:

a) zasilanie sieciowe

b) zasilanie podtrzymujące z UPS

2) wolną szynę DIN

Dodatkowo stół powinien być wyposażony w listwy prądowe zlokalizowane po prawej i lewej 

stronie stanowiska (2x min 4 gniazda) z włącznikiem

11
Dostarczanie mediów:

LAN, gniazdo komunikacyjne RJ45 1xRJ45 z możlwiością podłączenia bezpośrednio z floorboxa

12 Inne elementy istotne z punktu widzenia zamówienia

Możliwość dekompletacji poszczególnych elementów

Oferta musi zawierać projekt stanowiska wykonany zgodnie z zasadami ergonomii

Oferta musi zawierać montaż stanowiska

Materiały potwierdzone badaniami konstrukcji mebli i stosownymi certyfikatami

13 gwarancja Min. 2 lata

14 Czas reakcji serwisu 4 tygodnie

15 Zapewnienie dostępności części przez okres 10 lat

Specyfikacja spełniająca wymagania

Potwierdzenie realizacji projektów o podobnej specyfice

Świadectwa zgodności z normą ESD: PN-EN 61340-5-1

17 Termin realizacji zamówienia 4 tygodnie

cena 50%

funkcjonalnosć – 25%
Jakość – 15%

Gawarancja 10%

Szacunkowy koszt dostawcy gotowego stanowiska roboczego:

16 Warunki dopuszczenia do przetargu

18

Kryteria oceny ofert:
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