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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa foteli dla jednostek administracji centralnej UWr. 

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

FOTEL Z FUNKCJĄ MASAŻU I OSOBNYM PODNÓŻKIEM – 1 sztuka: 

Fotel posiadający co najmniej 5 punktów wibrujących umieszczonych w oparciu oraz 
siedzisku, działających w co najmniej 2 różnych programach intensywności. Wymagane 
jest regulowane oparcie, funkcja podgrzewania oraz regulator czasowy. Fotel musi obracać 
się o 360° na podstawie wykonanej przynajmniej w części z drewna. Fotel winien posiadać 
podnóżek stanowiący osobny element. Fotel oraz podnóżek muszą być otapicerowane 
skórą ekologiczną.   
 
Wymiary (+/- 2%): 

Wysokość: 100 cm 
Szerokość: 55 cm 
Głębokość: 80 cm 
Powierzchnia siedziska: 49 x 53 cm 
Pufa: 48 x 37 x 44 cm 
Wysokość siedziska: 45 cm 
 

Kolor: Brązowy, jasne drewno 
Waga fotela: maks. 25 kg 
Maksymalne obciążenie: minimum 125 kg 
Zasilanie: 220-240 V (50 Hz) 
 
 
Adres dostawy: 
Dział Ochrony Mienia 
pl. Uniwersytecki 1  
50-137 Wrocław 
parter (portiernia) 
 
 

FOTEL OBROTOWY – 3 sztuki: 

Regulacja wysuwu siedziska, siedzisko tapicerowane pianką wtryskową, stabilna podstawa 
z polerowanego aluminium, kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych, płynna 
regulacja wysokości siedziska, oparcie z regulowanym wyprofilowaniem lędźwiowym, 
regulowane oparcie, mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w kilku 
pozycjach, funkcja „anti-shock” – po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza w plecy, 
podłokietniki regulowane (góra-dół) z miękkimi (poliuretowanymi) nakładkami, zagłówek 
regulowany (przód-tył), siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane wysokiej jakości 
tkaniną odporną na wchłanianie wody, kolor tkaniny: ciemno szary (1 sztuka) oraz grafit 
lub czarny (2 sztuki); 
 
Adres dostawy: 

1 sztuka (ciemno szary) dla: Sekcja Obsługi Gmachu Głównego 
pl. Uniwersytecki, 50-137 Wrocław, II piętro, pok. 96, III klatka schodowa 

2 sztuki (grafitowy lub czarny) dla: Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Kuźnicza 49/55, I piętro pok. 100, 50-138 Wrocław 



 
zdjęcie poglądowe fotela obrotowego: 

 

 
 
 
 
 
 


