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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

 
„Dostawa biurek i foteli obrotowych dla Biura ds. Strategii, Kontroli Zarządczej 
i Zarządzania Procesowego UWr.” 
 
Wszystkie podane poniżej wymiary opisywanych elementów mogą posiadać 
tolerancję +/- 2%. 
 
1. FOTEL OBROTOWY – 3 sztuki 
Fotel musi posiadać: 
- oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się plastikowych 
maskownic, 
- siedzisko i oparcie wykonane z pianki o właściwościach trudnopalnych, 
- szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm, 
- szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm, 
- oparcie o całkowitej grubości 50 mm, 
- siedzisko o całkowitej grubości 60 mm, 
- podstawa pięcioramienna o płaskim kształcie z czarnego nylonu, 
- kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na miękką powierzchnię, 
- podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i polipropylenu, z regulacją wysokości 
i miękką nakładką PU (nie dopuszcza się podłokietników wykonanych na bazie 
wsporników zwijanych z blachy), 
- poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne 
zszywane są z kawałków tkaniny (nie dopuszcza się zaokrąglonych boków), 
- mechanizm synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynna regulacja siły odchylania 
oparcia, regulacja głębokości siedziska 50mm, regulacja wysokości siedziska góra-dół, 
- z przodu oparcia w dolnej części specjalnie wyprofilowane wybrzuszenie stanowiące 
podparcie części lędźwiowej z dodatkową regulacją głębokości obsługiwaną pokrętłem 
z prawej strony siedziska 70 mm, 
- łącznik mechanizmu z oparciem wykonany z nylonu, wysokość łącznika 340 mm 
i szerokość łącznika 120 mm, 
- przycisk do regulacji wysokości oparcia umieszczony w środkowej części łącznika, 
umożliwiający regulację przez użytkownika w pozycji siedzącej na fotelu, nie dopuszcza 
się mechanizmu bez przycisku, 
- regulacja wysokości siedziska; 
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym 
powinien posiadać : wysokość całkowitą 995 mm -1160 mm, szerokość całkowitą 
695 mm, głębokość całkowitą 720 mm, szerokość oparcia 450 mm, szerokość siedziska 
470 mm, głębokość siedziska 445 mm, średnicę podstawy 700 mm, regulację wysokości 
podłokietników 175 mm – 255 mm, regulację wysokości siedziska 440 mm – 550 mm, 
wysokość oparcia 545 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze szarym o wyglądzie 
filcu o parametrach nie gorszych niż: ścieralność : 100.000 cykli Martindale, 
trudnopalność według normy BS 5852 lub równoważna, odporność na pilling 4, 
odporność na światło 5, odporność na tarcie suche i mokre 4-5, skład : poliester 100 %, 
gramatura 420 g/m2, kolor tapicerki: szary, apretura ochronna. 



 
Adres dostawy: Biuro ds. strategii, kontroli zarządczej i zarządzania procesowego, 
ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, III piętro, pok. 307 
 
2. BIURKO Z KONTENERKIEM –  2 sztuki 
Biurko płytowe 1400x800mmx470 mm, blat 25 mm  - kolor jasny klon/brzoza, boki 
biurka w kolorze blatu, blenda w kolorze blatu. Biurko na nogach płytowych, blat 
o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem PCV2mm, boki biurka wykonane z płyty o grubości 
25 mm, również oklejone obrzeżem PCV 2mm; biurko posiada osłonę czołową jako 
element konstrukcyjny biurka, wykonaną z płyty o grubości 18mm. Biurko posiada 
w standardzie regulator wysokości.  
Przelot kablowy kwadratowy  
Szuflada na klawiaturę z płyty w kolorze blatu biurka jasny klon/brzoza, wykonana 
z płyty meblowej o gr. 18 mm  
Pionowy kanał kablowy - kolor szary, wykonany z tworzywa. 
Kanał kablowy poziomy podwieszany do każdego biurka  
Podstawa podwieszana pod jednostkę centralną – metalowa szara. Wymiary gł 160-
230 mm, wys. 540 mm, szer. 470 mm 
Kontener mobilny na kółkach 58,5x46x41 (kontener posiada boki szuflad metalowe), 
zamek centralny, korpus kolor jasny klon/brzoza, front kolor jasny klon/brzoza. Płyta 
o grubości 25 mm, obrzeże PCV 3mm.  
Adres dostawy: Biuro ds. strategii, kontroli zarządczej i zarządzania procesowego, 
ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, III pietro, pok. 307 
 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wymaga, adekwatnie do całego przedmiotu zamówienia dostępności (możliwości 
korzystania z mebli) dla osób niepełnosprawnych. 
 

 

 


