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Przedmiot zamówienia *)
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;

J. m.

Ilość

szt.
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Cena
jednostkowa
netto

Podatek VAT
Wartość netto

Stawka

Wartość
brutto

Wartość

Nazwa, producent i nr
katalogowy
oferowanego produktu

Zdjęcie poglądowe:

razem

razem

*) 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)
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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;
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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)
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Przedmiot zamówienia *)
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;
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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)
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Przedmiot zamówienia *)
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Fotel biurowy typu „Classic HL.107N”.
Wymiary:
Wysokość – 114 cm
Głębokość – 63 cm
Szerokość – 57 cm
Wysokość maksymalna – 124 cm
Głębokość siedziska - 45 cm
Konstrukcja:
Konstrukcja szkieletu – rama metalowa
Tapicerka siedziska – tkanina
Wykonanie siedziska – pianka
Tapicerka oparcia – siatka mesh
Wykonanie oparcia – siatka mesh
Nogi/Stopki – rolka
Tapicerka – tkanina

Szt.

4

Wysokość siedziska jest regulowana za pomocą specjalnego uchwytu,
siedzisko można opuszczać i podnosić o 10 cm z 43 na 53 cm wysokości
siedziska.
Podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa posiadają możliwość regulacji.
Gwarancja – 24 miesiące
Zdjęcie poglądowe:
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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 …………………..
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