Załącznik nr 4b
Nr sprawy: 21/>PU/2019/KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2:
Krzesło obrotowe ergonomiczne

a) krzesło obrotowe, podstawa jezdna pięcioramienna na kółkach, kąt obrotu 360º,
b) amortyzator gazowy zabudowany na podstawie krzesła, siedzisko z regulacją
wysokości w zakresie 450 mm -580 mm, o głębokości siedziska 510 mm i szerokości
480 mm, posiadające kąt odchylenia od poziomu 4 º,
c) Oparcie z możliwością regulacji wysokości zapewniające podparcie pleców w części
poniżej łopatek z możliwością regulacji pochylenia 5 º do przodu i 30 º do tyłu,
d) siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i
odcinka udowego kończyn dolnych
e) mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia oraz pochylenia
siedziska powinien być łatwo dostępny i tak usytuowany, aby regulację można było
wykonać z pozycji siedzącej,
f) podłokietniki twarde, z możliwością regulacji góra – dół, posiadające możliwość
zmiany rozstawu (co oznacza przynajmniej dwie możliwości przykręcenia
podłokietnika do spodu krzesła),
g) tapicerka materiałowa typu „mikrolux” w kolorze niebieskim lub równoważnym z
atestem trudnozapalności,
h) siedzisko wypełnione pianką poliuretanową, gęstość 35 kg/m3 i oparcie wypełnione
pianką poliuretanową, gęstość 25 kg/m3
i) krzesło typu Starter firmy Grospol lub równoważne,
j) Maksymalne obciążenie 150 kg
k) wymiary w mm:

ILOŚĆ
240 szt.
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Fotel obrotowy
fotel obrotowy, podstawa jezdna, aluminiowa, polerowana, pięcioramienna na kółkach,
kąt obrotu 360º,
siłownik pneumatyczny zabudowany na podstawie krzesła, siedzisko z regulacją
wysokości w zakresie 480 mm-570 mm o głębokości siedziska 510 mm i szerokości
470 mm, posiadające kąt odchylenia od poziomu 4 º,
Oparcie zapewniające podparcie pleców w części poniżej łopatek z tzw. funkcją bujania
siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i
odcinka udowego kończyn dolnych
mechanizm regulacji wysokości siedziska być łatwo dostępny i tak usytuowany, aby
regulację można było wykonać z pozycji siedzącej,
podłokietniki aluminiowe, polerowane z obiciem tapicerką skórzaną na wierzchu.
tapicerka skórzana na froncie i skóra ekologiczna z tyłu fotela
siedzisko wypełnione pianką poliuretanową, gęstość 35 kg/m3 i oparcie wypełnione
pianką poliuretanową, gęstość 25 kg/m3
fotel typu Nexus firmy Grospol lub równoważny
Maksymalne obciążenie 150 kg,
wymiary w mm:

ILOŚĆ
15 szt.
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Krzesło konferencyjne
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

krzesło konferencyjne z podłokietnikami, stelaż chrom
krzesło posadowione winno być na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż
wykonany z rury (elipsa) o przekroju fi 35x20 mm, chromowanym w technologii
CHROM III.
nogi krzesła zakończone przegubowymi stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym.
siedzisko wykonane ze sklejki bukowej; pokryte pianką poliuretanową, gęstość 35
kg/m3
oparcie wykonane ze sklejki bukowej, wypełnione pianką ciętą - gęstość 25 kg/m3.
Plastikowa maskownica z tyłu oparcia w kolorze czarnym.
tapicerka materiałowa typu „mikrolux” w kolorze ciemno niebieskim lub
równoważnym z atestem trudnozapalności
krzesło typu Profim Duo lub równoważne.

ILOŚĆ
67 szt.
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Krzesło składane
1) Składane krzesło konferencyjne ze stelażem wykonanym ze stali. Kolor – czarny.
2) Siedzisko oraz oparcie pokryte są gąbką i obiciem tapicerskim. Materiał skóropodobny
w kolorze czarnym.
3) Krzesło wyposażone jest w ślizgacze z tworzywa sztucznego, zapobiegające
porysowaniu podłoża
4) Maksymalne obciążenie: do 120 kg
Wymiary:
siedzisko: ~ 37 cm x 37 cm
wysokość siedziska: ~ 44 cm
wysokość całkowita: ~ 80 cm
szerokość całkowita: ~ 44 cm
głębokość: ~46 cm
wymiary złożonego krzesła: 88 cm x 43,5 cm x 4 cm
Przykładowe zdjęcie

ILOŚĆ
122 szt.
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Dodatkowe informacje:
Wymaga się aby krzesła spełniały warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie przepisów BHP na stanowiskach pracy wyposażonych
w monitory ekranowe.
Zastosowane materiały powinny posiadać atest higieniczny potwierdzający klasę higieniczną
E1 (nie wydzielają szkodliwej substancji) i być odporne na odbarwienia, wysoką temperaturę,
wilgoć i środki myjąco konserwujące.

LOKALIZACJA DOSTAW
Przedmiotem przetargu jest zakup, dostarczenie, wniesienie, zmontowanie i ustawienie we
wskazanym miejscu mebli biurowych i w ilościach podanych poniżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy w obrębie wskazanego miasta.
Może to nastąpić także po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości dostawy.
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