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Część nr 1 
 

*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 
przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………… 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 

Podatek VAT 
Wartość 
brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy 

oferowanego produktu Stawka Wartość 

1 Krzesło biurowe obrotowe, np.: „MARKUS” 
- Kolor: Ciemnoszary; 
- Funkcja regulacji nachylenia z blokadą; 
- Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm 
hamulca; 
- Regulowana wysokość siedziska; 
- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza; 
Wymiary: 
- Szerokość: 62 cm; 
- Głębokość: 60 cm; 
- Minimalna wysokość: 129 cm; 
- Maksymalna wysokość: 140 cm; 
- Szerokość siedziska: 53 cm; 
- Głębokość siedziska: 47 cm; 
- Minimalna wysokość siedziska: 48 cm; 
- Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm; 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

szt. 2       

razem  razem   
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Część nr 2 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy oferowanego 

produktu 
Stawka Wartość 

1 Ergonomiczny fotel biurowy z regulowanym zagłówkiem i wbudowanym 
mechanizmem Tilt (funkcja kołysania), np.  „NARIO-150” 
 
Fotel wykończono wytrzymałą na wycieranie tkaniną, oparcie oraz zagłówek 
obszyto wygodną i oddychającą siatką membranową, a obrotową podstawę 
wykonano z lekkiego i mocnego nylonu. 
- Materiał: siatka / nylon / stal; 
- Kolor obicia: Odcienie szarości; 
- Kolor korpusu: Czarny; 
- Oparcie i zagłówek obszyte oddychającą siatką z elastycznego włókna; 
- Wysokiej jakości tkanina na siedzisku; 
- Podłokietniki pokryto miękką nakładką z tworzywa, odporną na zabrudzenia; 
- Regulowana wysokość podłokietników; 
- Regulowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- Profilowana pianka siedziska o wysokiej sprężystości 60 kg/m3; 
- Mechanizm odchylania oparcia z regulacją oporu oraz możliwością blokady w 
kilku pozycjach; 
- Regulowana wysokość siedziska na podnośniku gazowym; 
- Obrotowa nylonowa pięcioramienna podstawa; 
- Ramię podstawy 350 mm; 
- Nylonowe kółka o średnicy 50 mm; 
Wymiary: 
- Wysokość całkowita: 110-128,5 cm; 
- Wysokość siedziska: 45-54 cm; 
- Wymiary siedziska: 52×50 cm; 
- Wysokość oparcia: 60 cm; 
- Szerokość oparcia: 44 cm; 
- Obciążenie maksymalne: 135 kg. 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

szt. 1      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 

równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 

specyfikacja techniczna) 

 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                           …………………………………………………….… 

                                                                                                                                                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 
 

Razem  Razem   
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Część nr 3  
 

*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 

przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                           …………………………..……………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy 

oferowanego 
produktu Stawka Wartość 

1 Krzesło biurowe obrotowe. 
Materiał: Chrom, skóra ekologiczna, pianka, metal, PP (polipropylen), sklejka, siatka 
poliestrowa; 
Kolor: Czarny; 
Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, metalowa 
pięcioramienna podstawa; 
- Podłokietnik stalowy chromowany; 
- Mechanizm TILT pozwalający na "bujanie" się w fotelu oraz blokowanie w pozycji 
pionowej; 
 Wymiary: 
- Szerokość: 63 cm; 
- Wysokość: 109-119 cm; 
- Głębokość: 61 cm; 
- Wysokość siedziska: 45-55 cm; 
- Głębokość siedziska: 49 cm; 
- Gwarancja 24 m-ce; 
  
Zdjęcie poglądowe: 

 

szt. 2       

Razem  Razem  
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Część nr 4 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Ergonomiczny fotel biurowy z regulowanym zagłówkiem i wbudowanym 
mechanizmem Tilt (funkcja kołysania), np. . „NARIO-150” 
Fotel wykończono wytrzymałą na wycieranie tkaniną, oparcie oraz zagłówek 
obszyto wygodną i oddychającą siatką membranową, a obrotową podstawę 
wykonano z lekkiego i mocnego nylonu. 
- Materiał: siatka / nylon / stal; 
- Kolor obicia: Odcienie szarości; 
- Kolor korpusu: Czarny; 
- Oparcie i zagłówek obszyte oddychającą siatką z elastycznego włókna; 
- Wysokiej jakości tkanina na siedzisku; 
- Podłokietniki pokryto miękką nakładką z tworzywa, odporną na zabrudzenia; 
- Regulowana wysokość podłokietników; 
- Regulowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- Profilowana pianka siedziska o wysokiej sprężystości 60 kg/m3; 
- Mechanizm odchylania oparcia z regulacją oporu oraz możliwością blokady w 
kilku pozycjach; 
- Regulowana wysokość siedziska na podnośniku gazowym; 
- Obrotowa nylonowa pięcioramienna podstawa; 
- Ramię podstawy 350 mm; 
- Nylonowe kółka o średnicy 50 mm; 
-  
Wymiary: 
- Wysokość całkowita: 110-128,5 cm; 
- Wysokość siedziska: 45-54 cm; 
- Wymiary siedziska: 52×50 cm; 
- Wysokość oparcia: 60 cm; 
- Szerokość oparcia: 44 cm; 
- Obciążenie maksymalne: 135 kg. 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 
 

Szt. 5      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny 

przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna) 

 

 
 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

Razem  razem   
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Część nr 5 
 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Stoliki ze szklanymi blatami (zestaw: 2 szt)., np. „VITTSJÖ” 
- Kolor: czarnobrązowy; 
- Blat z hartowanego szkła; 
- Rama spodnia: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa; 
- Regulowane nogi; 
- Można wstawić jeden pod drugi; 
 
Wymiary: 
- Maksymalna długość: 90 cm; 
- Szerokość: 50 cm; 
- Wysokość: 50 cm; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

 
 

Szt. 1      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 

równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 

specyfikacja techniczna) 

 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Razem  razem   
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Część nr 6 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Stół np. „ARTUS” 

 
Wymiary: 

70x120 cm 
Wysokość stołu – 75 (±) 2 cm 
 
Blat stołu nierozkładany, fornirowany 
Blat stołu z zaokrąglonymi krawędziami (zdjęcie poglądowe nr 1) 
Nogi i skrzynka stołu – drewno bukowe 
Nogi stołu wyprofilowane i wykonane w sposób określony na zdjęciu 
( zdjęcie poglądowe nr 2) 
Kolor – ciemny orzech 
Stopki filcowe do stołu fabrycznie wykonane 
 
Gwarancja: 24 miesiące 
 
Zdjęcie poglądowe: 

Nr 1- blat 
 
 

 
 
 
NR 2 -stół 

Szt. 66      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 

równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 

specyfikacja techniczna) 

 

 

 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Razem  razem   
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Część nr 7 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 

produktu Stawka Wartość 

1 Krzesło drewniane, tapicerowane np. „RMK 18” 

 
Wymiary krzesła: 

Wysokość – 95 cm 
Szerokość siedziska – 46 cm 
Wysokość do siedziska – 46 cm 
Głębokość siedziska – 41 cm 
 
Kolor tapicerki: Magic Velvet 2231 
 
Magic Velvet to innowacyjna, aksamitna kolekcja tkanin, która jest 
wyjątkowo miękka i przyjemna w dotyku - materiały efektownie 
cieniują, subtelnie odbijając padające światło. Idealnie sprawdza się 
jako obicie mebli, a ponadto świetnie prezentuje się jako zasłony. 
Skład: 100% PE 
Gramatura: 300 g/m² ± 5% 
Typ  - dzianina 
Szerokość - 142 ± 3 cm 
Odporność na ścieranie: Kategoria A (60 000 suwów) 
Mechacenie i pilling – Kategoria A 
Przesunięcie w szwie – Kategoria A 
Odporność na światło – Kategoria C 
Tarcie mokre – Kategoria A 
Tarcie suche – Kategoria B 
 
Kolor  krzesła– ciemny orzech 
Konstrukcja krzesła – drewno bukowe 
 
Stopki filcowe do krzesła fabrycznie wykonane. 
 
Elementy krzesła (oparcie, nogi) wykonane w określony na zdjęciu 
sposób. 
 
Gwarancja – 24 miesiące 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt. 132      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 

równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 

specyfikacja techniczna) 

 

 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………. 

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

Razem  razem   


