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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dla każdego mebla wymagana jest gwarancja Wykonawcy wynosząca co najmniej 24 miesiące. 

2. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy winny posiadać odpowiednie, określone 

przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą być wykonane z fabrycznie 

nowych i bezpiecznych materiałów, dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP, posiadać 

aktualne atesty wytrzymałościowe i higieniczne PZH, certyfikaty lub inne dokumenty, 

potwierdzające przeznaczenie użytych materiałów do produkcji mebli. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące meble: 
 

1) Fotel biurowy typ 1 

Rodzaj: fotel nieobrotowy 

Kształt:  
Forma jednorodna. Podstawa płynnie przechodząca w oparcie i wywinięte podłokietniki, bez wycięć. 
Kształt siedziska i rzut całości okrągły lub zbliżony do koła. 

Materiał wykonania całości: konstrukcja ze sklejki drewna bukowego, podstawa z tego samego 
materiału 

Materiał pokrycia: cała forma łącznie z podstawą pokryta jednorodną tkaniną o gramaturze pomiędzy 
300-350g/m2, ścieralności co najmniej 100 000 cykli, wykonanej z treviry 

Kolor tkaniny: kolor bordo (ok. 65%) w melanżu z ciemnym brązem (ok. 35%), niejednolity kolor 
tkaniny 

Wysokość całkowita (mm): nie więcej niż 750 

Głębokość całkowita (mm): nie więcej niż 650 

Szerokość całkowita (mm): pomiędzy 895 a 900 

Wysokość do siedziska (mm): nie więcej niż 385 

Średnica siedziska (mm): pomiędzy 465 a 470 

Grubość poduszki siedziska (mm): pomiędzy 130 a 150 

Szerokość podłokietników (mm): pomiędzy 170 a 200 

Waga netto (kg): maksymalnie 14,0 

Zdjęcie poglądowe: 

 

Produkt poglądowy będący przedmiotem zamówienia: 
Fameg Tulipan B-2020, kolor pokrycia: Step melange 64013 
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2) Fotel biurowy typ 2 

Rodzaj: fotel obrotowy na podstawie 

Kształt:  

Siedzisko połączone płynnie z podłokietnikami i oparciem, bez wycięć – tzw. kubełek. Siedzisko z 

poduszką. Całość kubełka osadzona na prostej nodze przechodzącej w czteroramienną bazę. 

Materiał wykonania bazy: aluminium polerowane 

Materiał wykonania siedziska: metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75-85 

kg/m3 dla kubełka i 60-70 kg/m3 dla poduszki siedziska 

Materiał pokrycia: całe siedzisko z oparciem i podłokietnikami pokryte jednorodną tkaniną o 

gramaturze pomiędzy 350-400g/m2, ścieralności co najmniej 100 000 cykli, wykonanej z połączenia 

wełny z poliamidem 

Kolor tkaniny: kolor niebieski z dodatkiem czerwieni, melanż 2 tonacji: dominującej niebieskiej (ok. 

80%) i jako pojedyncze akcenty czerwonej (ok. 20%) , niejednolity kolor tkaniny 

Informacje dodatkowe: siedzisko z amortyzatorem bez pamięci powrotu; stopki podstawy z wkładką 

teflonową 

Wysokość całkowita (mm): nie więcej niż 740 

Głębokość całkowita (mm): nie więcej niż 700 

Szerokość całkowita (mm): pomiędzy 650 a 700 

Wysokość do siedziska (mm): nie więcej niż 460 

Waga netto (kg): maksymalnie 12,0 

Zdjęcie poglądowe: 

 

Produkt poglądowy będący przedmiotem zamówienia: 

Profim Nu - 20F, kolor tkaniny: Synergy LDS64 
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3) Krzesło konferencyjne 

Rodzaj: krzesło na czterech nogach, sztaplowane po 10 sztuk 

Kształt:  

Siedzisko jednoelementowe. W oparciu wycięcie na całą szerokość siedziska, na wysokości lędźwi 
osoby siedzącej. Wysokość wycięcia pomiędzy 160 a 180 mm. Połączenie siedziska z oparciem poprzez 
podłokietniki. Długość podłokietników nie większa niż 200 mm. W widoku bocznym oparcie, 
podłokietniki i siedzisko tworzą kształt zbliżony do litery „Z”. Siedzisko osadzone na czterech nogach. 

Materiał wykonania nóg: konstrukcja nóg wykonana  z giętej i spawanej rury stalowej, chromowanej, 
o średnicy 16 mm; nogi krzesła zakończone talerzykowymi przegubowymi stopkami 

Materiał wykonania siedziska: plastik o chropowatej strukturze powierzchni, bez widocznych 
podziałów 

Kolor plastiku: biały 

Informacje dodatkowe: stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny; pod siedziskiem 
dystanse zabezpieczające przed zarysowaniem podczas sztaplowania 

Wysokość całkowita (mm): nie więcej niż 785 

Głębokość całkowita (mm): nie więcej niż 565 

Szerokość całkowita (mm): pomiędzy 555 a 565 

Szerokość siedziska (mm): nie więcej niż 445 

Wysokość do siedziska (mm): nie więcej niż 430 

Wysokość do górnej krawędzi podłokietnika (mm): dokładnie 700 pomiędzy 690 a 710 

Waga netto (kg): maksymalnie 5,0 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

Produkt poglądowy będący przedmiotem zamówienia: 

Bejot Sky_Line 220 1N TK, kolor biały SK 916 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do SWZ 
Nr sprawy: DZP-271-4/2022 

 
4) Wózek do krzeseł konferencyjnych 

Wózek dedykowany przez producenta dla krzeseł z pkt. 3 

Wózek musi umożliwiać sztaplowanie co najmniej 10 sztuk krzeseł z punktu 3 

Zdjęcie poglądowe: 

  

Produkt poglądowy będący przedmiotem zamówienia: 

Bejot SK-TR do krzeseł Sky_Line 

 

5) Stół konferencyjny 

Rodzaj: stół na kółkach, z blatem składanym do pionu 

Kształt: blat prostokątny na dwóch nogach, każda noga na jednej kolumnie rozchodzącej się u 

podstawy w kształt odwróconej litery „Y”, nogi zakończone kółkami, nie wychodzą poza obrys blatu 

Materiał wykonania blatu: płyta melaminowana 28 mm o gęstości pomiędzy 610 a 630 kg/m3, 

obrzeża ABS 

Materiał wykonania nóg: metal malowany proszkowo 

Kolor wykończenia blatu: biały  

Kolor wykończenia nóg: biały RAL 9010, półmat 

Informacje dodatkowe: kółka Ø60 mm z hamulcem, pokryte gumą; zatrzask blokujący - 

składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku 

Wysokość całkowita rozłożonego blatu (mm): nie więcej niż 740 

Szerokość całkowita (mm): pomiędzy 790 a 810 

Długość całkowita (mm): dokładnie 1600 pomiędzy 1580 a 1620 

Waga netto (kg): maksymalnie 45 
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Zdjęcie poglądowe: 

    

Produkt poglądowy będący przedmiotem zamówienia: 

mdd Fold FD03, kolor blatu 67 biały pastel 

 

6) Stół składany 

Rodzaj: stół na kółkach, z blatem składanym na pół do pionu 

Kształt: blat w kształcie beczki na dwóch nogach, każda noga na dwóch kolumnach rozchodzących się 

u podstawy tworząc razem kształt odwróconej litery „Y”, nogi zakończone kółkami, nie wychodzą 

poza obrys blatu 

Materiał wykonania blatu: płyta melaminowana 28 mm o gęstości pomiędzy 610 a 630 kg/m3, 

obrzeża ABS 

Materiał wykonania nóg: metal malowany proszkowo 

Kolor wykończenia blatu: biały 

Kolor wykończenia nóg: biały RAL 9010, półmat 

Informacje dodatkowe: kółka Ø100 mm z hamulcem, pokryte gumą; rygiel blokujący – 

zabezpieczenie stołu przed przypadkowym złożeniem; mechanizm zabezpieczający dłonie podczas 

przed zakleszczeniem podczas składania/ rozkładania stołu 

Wysokość całkowita rozłożonego blatu(mm): nie więcej niż 740  

Szerokość całkowita (mm): pomiędzy 950 a 1000 

Długość całkowita (mm): pomiędzy 2350 a 2400 

Wymiary po złożeniu (mm): nie więcej niż 1890 wysokość x 1000 szerokość x 400 długość 

Waga netto (kg): maksymalnie  90 
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Zdjęcie poglądowe: 

    

Produkt poglądowy będący przedmiotem zamówienia: 

mdd Plica PCB02, kolor blatu 67 biały pastel 

 

7) Stolik typ 1 

Rodzaj: stolik kawowy z blatem okrągłym 

Kształt:  

Forma jednorodna. Podstawa płynnie połączona z blatem. 

Materiał wykonania całości: szkło dmuchane ręcznie 

Kolor całości: bursztynowy, półprzezroczysty 

Wysokość całkowita (mm): nie więcej niż 300 

Średnica blatu (mm): nie więcej niż 550 

Grubość szkła blatu (mm): pomiędzy 75 a 85 

Średnica podstawy (mm): nie więcej niż 350 

Waga netto (kg): maksymalnie 17,0 

Zdjęcie poglądowe: 

 

Produkt poglądowy będący przedmiotem zamówienia: 

Miniforms Soda 
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8) Stolik typ 2 

Rodzaj: stolik kawowy z blatem okrągłym 

Kształt: blatu i podstawa o tej samej średnicy, na rzucie koła, połączone ze sobą cienkim prętem 

usytuowanym asymetrycznie, z boku blatu/ podstawy 

Materiał wykonania całości: stal malowana proszkowo 

Kolor całości: czarny 

Informacje dodatkowe: blat, podstawa i stelaż zespawane ze sobą 

Wysokość całkowita (mm): nie więcej niż 570 

Wysokość do blatu (mm): nie więcej niż 550 

Średnica blatu (mm): pomiędzy 350 a 400 

Baza okrągła o średnicy równej średnicy blatu 

Waga netto (kg): maksymalnie 6,0 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

Produkt poglądowy będący przedmiotem zamówienia: 

noo.ma Ande black 

 


