
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Lp. Asortyment 
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w 
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Krzesło biurowe na metalowej, chromowanej ramie, tapicerowane tkaniną syntetyczną 
SEMPRE w kolorze grafitowym  SM – 02, charakteryzującą się wysoką odpornością na 
ścieralność, wynoszącą min. 100 000 cykli w skali Martindale’a, z atestem trudnopalności. 
Możliwość sztaplowania krzeseł. 
Wymiary krzesła:  

  

Wymiary podane w milimetrach. 

100 

2 

Fotel biurowy obrotowy  

z mechanizmem GPT z wyprofilowanym oparciem zapewniającym odpowiednie podparcie 
pleców na całej długości. 
Krzesło wyposażone w:  
Regulację wysokości oparcia; 
Regulację kąta odchylenia oparcia oraz odległości oparcia od siedziska; 
Podnośnik pneumatyczny pozwalający na regulację wysokości siedziska;  
Stalową podstawę jezdną z plastikowymi nakładkami, wyposażoną w samohamowane kółka 
„miękkie” nierysujące powierzchni twardych typu parkiet, panele; 
Podłokietniki miękkie, wykonane z poliuretanu. 
Krzesło tapicerowane tkaniną syntetyczną charakteryzującą się wyraźnym splotem włókien, 
który nie daje efektu szorstkości oraz wysoką odpornością na ścieranie, tkanina SEMPRE w 
kolorze SM – 02, charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieralność, wynoszącą min. 
100 000 cykli w skali Martindale’a,  z atestem trudnozapalności. 
Wymiary modelu:  

 

Wymiary podane w milimetrach. 
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3. 

 
Fotel biurowy obrotowy  z wysokim oparciem. 

Oparcie tapicerowane siatką, a w górnej części ekoskórą w kolorze czarnym. 
Siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową oraz ekoskórą w kolorze czarnym. 
Oparcie fotela wyposażone w podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej 
wysokości. 
Podłokietniki o regulowanej wysokości, pozwalające na ergonomiczne ułożenie 
przedramienia.  
Fotel wyposażony jest w mechanizm Tilt. 
Wysokość siedziska regulowana za pomocą dźwigni po prawej stronie.  
Podstawa jezdna 5 – ramienna, stalowa, chromowana, wyposażona w samohamowane kółka 
„miękkie” nierysujące powierzchni twardych typu parkiet, panele.,   

 
 
Wymiary podane w milimetrach. 
 

20 

4. 

Krzesło  

Stelaż krzesła wykonany z metalu w kolorze chrome. 
Krzesło tapicerowane tkaniną Contrakt w kolorze szarym YN 206, charakteryzującą się 
wysoką odpornością na ścieralność, wynoszącą min 100 000 cykli w skali Martindale’a, z 
atestem trudnopalności. 
Nakładki na podłokietniki wykonane z drewna w kolorze czarnym 1.043; 
Możliwość sztaplowania krzeseł. 
Wymiary modelu:  

 

 

 

 

80 



 
 

Wymiary podane w milimetrach. 
 
 

5. 

Krzesło  

Stelaż krzesła wykonany z metalu w kolorze chrome;  
Krzesło tapicerowane skórą licową w kolorze beż SD 16; 
Nakładki na podłokietniki wykonane z drewna w kolorze koniak 1.008; 
Możliwość sztaplowania krzeseł. 

Wymiary modelu:  

 

Wymiary podane w milimetrach. 

20 
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Fotel  

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną OSAKA w kolorze ciemny grafit OS-05, 
charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieralność, wynoszącą min 100 000 cykli w skali 
Martindale’a. 
Fotel wyposażony w  mechanizm ruchowy Synchro Plus pozwalający na płynny ruch siedziska  
i oparcia gwarantujący ergonomiczne podparcie pleców na całej długości, 
Oparcie wychylające się synchronicznie z siedziskiem, pozwalające na blokadę wybranego 
kąta wychylenia,  
Fotel wyposażony w mechanizm  regulujący głębokości siedziska. 
Podłokietniki regulowane w kierunku góra – dół,  pozwalające na  dopasowanie do wzrostu 
każdego użytkownika, 
Podłokietniki posiadające regulację długości nakładki, aby można było dostosować ją do 
długości przedramienia.  
Podłokietniki wyposażone w  regulację kąta położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni,  
ułatwiające pisanie na klawiaturze lub wstawanie z fotela,  
Fotel wyposażony w ergonomicznie  wyprofilowane oparcie ze stałą wysokością oraz w 
podporę lędźwiową o regulowanej wysokości pozwalającej na  dostosowanie do wzrostu 
Użytkownika.  
Płynna regulacja wysokości siedziska regulowana za pomocą podnośnika pneumatycznego. 
Pianka wypełniająca Siedzisko oraz oparcie wykonane w technologii wtryskowej, 
zapewniającej większą trwałość i odpowiednią sprężystość.  
Podstawa jezdna pięcioramienna  w kolorze chrome.  
   
Wymiary modelu :  

 

Wymiary podane w milimetrach. 

15 
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Krzesło   
Krzesło  wykonane z trwałego plastiku (polipropylenu), pozwalającego na łatwe utrzymanie w 
czystości.  
Siedzisko w kolorze beżowym 
Oparcie i siedzisko wyprofilowane ze specjalną antypoślizgową strukturą. 
Nóżki  wykonane z lakierowanego drewna bukowego, zabezpieczone  specjalnymi stopkami 
przed ewentualnym zarysowaniem podłogi. 
Wymiary modelu:  

 

 

 Wymiary podane w centymetrach. 

20 

8. 

Ławka  3 - osobowa  
Siedziska wykonane  z bardzo trwałego plastiku, w kolorze szarym K-05, łatwe do utrzymania  
w czystości. 
Ławka oparta jest na metalowym stelażu w kolorze czarnym. 

Wymiary ławki:  

 

 

Wymiary podane w milimetrach. 
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Ławka   4 - osobowa  

Siedziska wykonane  z bardzo trwałego plastiku, w kolorze szarym K-05, łatwe do utrzymania  
w czystości. 
Ławka oparta jest na metalowym  stelażu w kolorze czarnym. 

Wymiary ławki:  

 

 

Wymiary podane w milimetrach. 
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Krzesło  stylizowane, drewniane, tapicerowane 

Stelaż krzesła wykonany z litego drewna dębowego barwionego na kolor orzech 
amerykański. 
Siedzisko i oparcie tapicerowane, wypełnione trwałą, sprężystą  pianką. 
Tapicerka z tkaniny odpornej na ścieranie min. 40 000 cykli w skali Martindale’a, z atestem 
trudnopalności. 
Tkanina użyta do tapicerki w kolorze zieleń butelkowa – dopuszczalny drobny wzór np. lilijki 
lub paski w kolorze złotym.  Wzór tkaniny obiciowej do uzgodnienia.  

Wymiary: 
• Szerokość siedziska: 45 cm  
• Wysokość siedziska: 44 cm 
• Wysokość krzesła: 97 cm 
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Krzesło stylizowane, drewniane, tapicerowane. 

Stelaż krzesła wykonany z litego drewna dębowego barwionego na kolor orzech 
amerykański. 
Siedzisko i oparcie tapicerowane, wypełnione trwałą, sprężystą  pianką. 
Tapicerka z tkaniny odpornej na ścieranie min. 40 000 cykli w skali Martindale’a, z atestem 
trudnopalności. 
Tkanina użyta do tapicerki w kolorze szary – grafit – dopuszczalny drobny wzór np. lilijki.  
Wzór tkaniny obiciowej do uzgodnienia.  

 

Wymiary: 
• Szerokość siedziska: 45 cm  
• Wysokość siedziska: 44 cm 
• Wysokość krzesła: 97 cm 

 

8 

 

Wszystkie krzesła i fotele objęte min. 24 miesięczną gwarancją. 

Wszystkie fotele i krzesła winny posiadać atest bezpieczeństwa i wytrzymałości.  
 

 

 


