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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa foteli biurowych i podnóżków dla jednostek administracji centralnej UWr 
 
 

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

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, 
adekwatnie do całego przedmiotu zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
 
1. FOTEL BIUROWY Z ZAGŁÓWKIEM – 5 sztuk 

- mechanizm synchroniczny, który zapewni komfortowe ustawienie nachylenia siedziska i oparcia 
oraz regulację przeciwwagi siedzącego, 

- podpórka biodrowa z możliwością regulacji w poziomie, 
- oparcie zakończone regulowanym zagłówkiem, 
- siedziska i oparcie obite elastycznym materiałem o odporności co najmniej 100 000 cykli 
Martindale’a, 

- regulacja podłokietników: pionowa, do przodu lub do tyłu i obrót na boki, 
- podnośnik gazowy, który zapewni regulację wysokości, 
- krzesła winny być wysokiej jakości w kolorze niebieskim lub zielonym, 
- podstawa – pięcioramienny krzyż z polerowanego aluminium, 
- kółka na miękkie podłogi, 
- nośność do co najmniej 150 kg; 
 
Adres dostawy: 
Dział Inwentaryzacji 
pl. Uniwersytecki 1  
50-137 Wrocław 
III piętro, pok. 98, III klatka schodowa (wejście od strony ul. Więziennej) 
 
2. FOTEL GABINETOWY – 1 sztuka 

- fotel obrotowy z mechanizmem synchronicznym, oparcie wysokie, funkcja wysuwu siedziska, 
- mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości 
odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony 
w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu, 

- siedzisko wyłożone pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 
min. 60 kg/m3, 

- siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie min. 50mm, 
- oparcie krzesła, również z pianki PU w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości min. 
60 kg/m3 wykonane w kształcie owalnego kubełka wraz z zagłówkiem i podłokietnikami. W tylnej 
części oparcia znajduje się dźwignia regulacji podparcia lędźwiowego, 

- klasa trudnopalności pianek poliuretanowych potwierdzona badaniem zgodności z normą PN EN 
1021-1 i PN EN 1021-2 lub równoważna, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek 
trudnopalnych w tej konkretnej partii foteli, 

- amortyzator gazowy w kolorze chrom umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska, 
- fotel tapicerowany w całości skórą ekologiczną: kolor ciemny popiel, 
- charakterystyka tapicerki: skład: powłoka – 100% PU, nośnik – 100% bawełna, gramatura: 
>=220 g/m2, atesty: odporność na ścieranie – co najmniej 40000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 
5470-2), trudnopalność – papieros (PN-EN 1021-1), 

- podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana, 
- kółka miękkie dostosowane do twardych powierzchni - podłoga drewniana (samohamowne kółka 
jezdne); 

poniżej zdjęcie poglądowe: 

  



3. FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM – 19 sztuk 

- synchroniczne odchylenie oparcia razem z siedziskiem, 
- możliwość wychylenia oparcia na boki, 
- możliwość blokady wychylenia do odpowiedniego kąta, 
- funkcja wysuwu siedziska – regulacja głębokości siedziska, 
- płynna regulacja wysokości siedziska, 
- możliwość pochylenia siedziska i oparcia do przodu, 
- regulacja wysokości oparcia, 
- regulowany na wysokości zagłówek na ok 5-6 cm, 
- czarne podłokietniki z tworzywa, 
- regulowane podłokietniki góra-dół, 
- fotel w całości tapicerowany tkaniną, kolor: ciemny popiel, 
- kółka miękkie (do twardej podłogi),  
- baza czarna; 
 
Adres dostawy dla poz. 2 i 3: 
Biuro Projektów Zagranicznych 
ul. Kręta 1 
50-237 Wrocław 
II piętro, pok. od 31 do 43  
 
4. FOTEL BIUROWY Z ZAGŁÓWKIEM 2 – 1 sztuka 

- oparcie: wysokie, dwuwarstwowe z wbudowanym zagłówkiem, 
- wygodne wyprofilowane siedzisko, 
- ergonomicznie wyprofilowane oparcie, 
- mechanizm: podnośnik pneumatyczny oraz odchylanie z funkcją blokowania w pozycji pionowej, 
- regulacja siedziska: płynna zmiana wysokości, 
- podłokietniki: wytrzymałe, wzmocnione z miękką gąbką pokrytą ekoskórą, 
- grube, miękkie podłokietniki, 
- materiał: skóra ekologiczna, 
- kolor: czarny lub brązowy, 
- pięcioramienna chromowana podstawa zakończona podwójnymi kółkami jezdnymi, 
- podstawa: wytrzymałe, wzmocnione tworzywo, 
- gumowe kółka, 
- nośność do co najmniej 120 kg; 
 
Adres dostawy: 
Hotel Asystenta „SEZAM” 
ul. M. Curie – Skłodowskiej 83/85 
50-369 Wrocław 
pater, portiernia 
 
5. PODNÓŻEK ERGONOMICZNY – 4 sztuki 

- płynna regulacja kąta nachylenia, 
- 3-stopniowe intuicyjne ustawianie wysokości,  
- antypoślizgowy system nóżek i antypoślizgowa powierzchnia z masującymi wypustkami, 
- zakres regulacji kąta nachylenia - 0-30°, 
- regulacja wysokości -  min. 3 pozycje: ok. 110, 140, 170 mm, 
- wymiary platformy – ok. 460 x 340 mm, 
- wymiary podstawy – ok. 360 x 330 mm, 
- wysokość podnóżka w najwyższej pozycji: ok. 170 mm, 
- wymiar produktu: ok. 460 x 340 (mm), 
- kolor: czarny; 
 
Adres dostawy: 
Biuro Współpracy Międzynarodowej 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 
parter, pok. 36 


