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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Dostawa biurek, foteli i stolika dla komórek administracji centralnej UWr. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wszystkie podane poniżej wymiary opisywanych elementów mogą posiadać tolerancję +/- 2%. 

Biuro Karier 

Stolik okrągły biurowy - 1 sztuka 

Blat w kolorze olchy 

Mocowany na jednej metalowej lub drewnianej nodze 

Podstawa typu krzyżak lub talerzowa okrągła 

Wysokość 75 cm 

Średnica blatu 80 cm 

Adres dostawy:  

Biuro Karier  

ul. Kuźnicza 49a 

50-138 Wrocław 
 

Dział Gospodarki Nieruchomościami 

Fotel obrotowy – 4 sztuki 

Fotel biurowy, obrotowy koloru czarnego 

Oparcie i zagłówek wykonane z siatki przepuszczającej powietrze. Siedzisko pokryte tkaniną 

membranową. Regulowane podłokietniki, oparcie dla kręgów lędźwiowych, wysokość i kąt 

pochylenia zagłówka. Podstawa wykonana z wypolarowanego aluminium. Maksymalne obciążenie 

do 130 kg, waga 21 kg. Wyposażony w podnośnik gazowy. 

 

Zdjęcie poglądowe 



 

 

 

Adres dostawy: 

Dział Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Kużnicza 49/55 (I piętro) 

50-138 Wrocław 
 

Dział Usług Informatycznych 

Biurko pracownicze – 4 sztuki 

Biurko ma starannie wykończoną część tylną, więc można je ustawić w dowolnym miejscu w 

pokoju. Blokady zapobiegają nadmiernemu wysunięciu szuflady. Regulowana wysokość nóg 

zapewnia stabilność na nierównej podłodze. Płyta komórkowa to mocny i lekki materiał z ramą 

drewniana, płytą wiórową lub pilśniową oraz wypełnieniem. Wymiary biurka: długość: 120 cm, 

szerokość: 60 cm, wysokość: 74 cm 

 

Blat – kolor beżowy: 

Część górna: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa 

Rama: Płyta wiórowa, Tworzywo ABS 

Wypełnienie: Wypełnienie z papieru o strukturze plasta miodu (min. 70% z recyklingu) 

Spód: Płyta pilśniowa 

 

Komoda – kolor biały: 

Części główne/ Przód: Płyta wiórowa, Farba akrylowa, folia, Tworzywo ABS 

Panel dolny: Płyta wiórowa, folia, Tworzywo ABS 



Bok szuflady/ Tył szuflady: Płyta wiórowa, folia 

Spód szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa 

 

Noga: 

Części główne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa 

Stopki: Tworzywo polipropylenowe 

 

Zdjęcie poglądowe 

 
Adres dostawy: 

Dział Usług Informatycznych  

pl. Maxa Borna 9 

50-204 Wrocław 

 

Wszystkie powyżej podane wymiary mebli mogą posiadać tolerancje +/- 2% 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, 
adekwatnie do całego przedmiotu zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 


