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 Załącznik 7B do SIWZ 

 

 

......................................                          ................................, dnia .......... ............. 2011r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

  
 

Nr postępowania: ZP 5/WILiŚ/2011 
CRZP 116/002/D/11 

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 
 zestawienie ilościowe krzeseł 

Część B – Krzesła 
 

1. Krzesło K 1  - 31 szt.- rysunek poglądowy Oferowany model: 

  

Krzesło biurowe, obrotowe przystosowane do pracy ciągłej z komputerem, 
wyposaŜone w pneumatyczny podnośnik (regulacja wysokości krzesła) oraz w 
mechanizm typu Synchro SL umoŜliwiający synchroniczne odchylanie oparcia wraz z 
siedziskiem, z regulacją spręŜystości odchylania w zaleŜności od cięŜaru siedzącego, 
z funkcją wysuwu siedziska do przodu o min 50 mm. Oparcie wykonane ze sklejki 
zalanej w formie w technologii wtryskowej, pianką o gęstości 75kg/m3, 
tapicerowane tkaniną, regulowane na wysokość w zakresie 100 mm. Siedzisko - 
sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową o gęstości min. 80kg/m3, 
tapicerowane tkaniną. Podłokietniki regulowane (góra-dół) z nakładką ze 
spienionego poliuretanu. Kółka samohamowne do podłogi twardej. Wymiary 
zgodne z rys.  
Krzesło tapicerowane tkaniną poliestrową o odporności na ścieranie 100000 cykli. 
Kolor tkaniny – zbliŜony do koloru Ral 6028 (szczegóły uzgodnić przed podpisaniem 
umowy). 

 

Producent 

………………………… 

Typ / model 

………………………… 

Rodzaj tkaniny 

………………………… 

Kolor tkaniny 

………………………… 
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2. Krzesło K 2  - 35 szt.- rysunek poglądowy Oferowany model: 

 

 

 

 

Krzesło konferencyjne o konstrukcji wykonanej z kształtownika (płasko-owal) 
metalowego o wym. 30x16x2 mm, malowanego farbą proszkową w kolorze 
aluminium, o podstawie – 4 nogi (nie dopuszcza się podstawy w formie płoz). 
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z profilowanej sklejki (łącznie) wykładanej 
wylewaną w formie pianką poliuretanową, tapicerowaną tkaniną. 
Podłokietniki wykonane z litego drewna (wybarwienie klon – zgodne z meblami) 
montowane do stelaŜa. 
Wymiary: wysokość całkowita 82 cm, wysokość siedziska 46 cm, podstawa 55x58 
cm. Tkanina identyczna jak w krzesłach K 1. 

 

Producent 

………………………… 

Typ / model 

………………………… 

Rodzaj tkaniny 

………………………… 

Kolor tkaniny 

………………………… 

 
3. Fotel F 1  - 2 szt.- rysunek poglądowy Oferowany model: 

  

Fotel wypoczynkowy skonstruowany w oparciu o drewnianą ramę siedziska z 
wmontowanymi spręŜynami, zamontowaną na konstrukcji  wykonanej ze sklejki 
oraz płyty wiórowej. 
Całość pokryta pianką ciętą z ociepliną meblową. Podstawa – metalowe stopki, 
malowane w kolorze aluminium, zakończone nakładkami z PCV zapobiegającymi 
rysowaniu podłogi. 
Wymiary zewnętrzne: wysokość 76 cm, szerokość 85 cm, głębokość 78 cm. 
Wymiary siedziska: wysokość 43 cm, szerokość 51 cm, głębokość 50 cm. 
Tkanina identyczna jak w krzesłach K 1. 

Producent 

………………………… 

Typ / model 

………………………… 

Rodzaj tkaniny 

………………………… 

Kolor tkaniny 

………………………… 
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4. Wieszak W  - 2 szt.- rysunek poglądowy Oferowany model: 

 

 
Wolnostojący wieszak na ubrania oraz parasole 
wykonany w oparciu o rury metalowe, malowane w 
kolorze aluminium. Elementy metalowe zakończone 
nakładkami z PCV w kolorze czarnym. 
 
Wysokość 172 cm 
Podstawa 60x60 cm 
 

 

Producent 

………………………… 

Typ / model 

………………………… 

 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową w zakresie +/- 5%. 

 

Oświadczamy, Ŝe dostarczymy krzesła, fotele i wieszaki zgodnie z wypełnioną przez nas kolumną 
„Oferowany model” powyŜszej tabeli. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
                               (podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej do podpisania oferty) 

 

 


