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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 2 

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji 
 

I. Fotel biurowy - 3szt. 
 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  2018, 2019 
 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi 

graniczne TAK 
 Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, 

Określenie parametru 

I WYMAGANIA OGÓLNE    

1 
szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie 
wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym 
zagłówkiem 

TAK   

2 miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie TAK   

3 oparcie tapicerowane z obydwu stron TAK  

4 
płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 
podnośnika pneumatycznego  

TAK  

5 Maksymalny kąt wychylenia oparcia do 17 ̊ TAK   

6 
możliwość blokady siedziska i oparcia w min. 4 
pozycjach 

TAK   

7 Regulacja siły oporu oparcia TAK   

8 
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w 
plecy użytkownika  

TAK   

9 Podłokietniki stałe TAK   

10 
podłokietniki z chromowanymi metalowymi 
elementami i miękkimi nakładkami 

TAK  

11 Podstawa polerowane aluminium TAK  

12 
Kółka samohamowne do powierzchni 
dywanowych lub do powierzchni twardych 

TAK    

13 
Szerokość  49-52 cm  
Głębokość  42-45 cm  
Wysokość  123-132 cm 

TAK, podać   

II TKANINA    

1 
Skład: warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład: 
100% poliester  

TAK  

2 Gramatura: 640-670 g/m2 TAK, podać  

3 Możliwość wybory kolorystyki min. 6 kolorów TAK  

4 
Odporność na ścieranie min. 250 000 cykli 
Martindale 

TAK, podać  

5 
Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 
4102 B2, NF P 92-503 M2 lub równoważne 

TAK  

6 
Powłoka zabezpieczająca vinyl przed grzybami, 
bakteriami, plamami, ścieraniem 

TAK  

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

          …………………………           ……………                                              ……………………………………… 
                   miejscowość                   data                                            pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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II. Krzesło biurowe typ I - 118szt. 

 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  2018, 2019 

 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi 

graniczne TAK 
 Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, 

Określenie parametru 

I WYMAGANIA OGÓLNE    

1 
Ergonomicznie wyprofilowane oparcie z 
wyprofilowaną częścią lędźwiową 

TAK  

2 Maksymalny kąt wychylenia oparcia do 18 ̊ TAK  

3 
Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 
podnośnika pneumatycznego 

TAK  

4 Mechanizm krzesłowy CPT TAK   

5 
Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo 
sztuczne 

TAK   

6 
Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo 
sztuczne 

TAK  

7 Regulacja wysokości oparcia: tak TAK  

8 
Podłokietniki: stałe, materiał – tworzywo 
sztuczne (PP) 

TAK   

9 
Podstawa: pięcioramienna, materiał – stal, 
osłony – tworzywo sztuczne (PP), czarne 

TAK   

10 
Kółka: ϕ 50 mm, do miękkich powierzchni, 
samohamowne 

TAK   

11 Wysokość całkowita: 945-1155 mm TAK, podać  

12 Wysokość oparcia: 530-590 mm TAK, podać    

13 Szerokość siedziska: 430-460 mm  TAK, podać   

14 Głębokość siedziska: 395-420 mm TAK, podać   

15 Wysokość podłokietnika: 210-225 mm  TAK, podać   

II TKANINA   

1 Kolorystyka do wyboru min. 10 kolorów TAK  

2 Skład: 100 % poliester TAK  

3 Gramatura: 350-400 g/m2 TAK, podać  

4 
Odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli 
Martindale 

TAK, podać  

5 
Trudnozapalność: EN 1021 – 1, EN 1021 – 2 lub 
równoważne 

TAK  

6 Atest Higieniczny TAK  

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

          …………………………           ……………                                              ……………………………………… 
                   miejscowość                   data                                            pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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III. Krzesło biurowe typ II - 44szt. 

 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  2018, 2019 

 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi 

graniczne TAK 
 Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, 

Określenie parametru 

I WYMAGANIA OGÓLNE     

1 
Ergonomicznie wyprofilowane oparcie z 
wyprofilowaną częścią lędźwiową 

TAK  

2 Maksymalny kąt wychylenia oparcia do ̊18 ̊ TAK  

3 
Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 
podnośnika pneumatycznego 

TAK  

4 Mechanizm krzesłowy CPT TAK   

5 
Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo 
sztuczne 

TAK   

6 
Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo 
sztuczne 

TAK  

7 Regulacja wysokości oparcia: tak TAK  

8 Podłokietniki: stałe, materiał – tw. sztuczne (PP) TAK   

9 
Podstawa: pięcioramienna, materiał – stal, 
osłony – tworzywo sztuczne (PP), czarne 

TAK   

10 
Kółka: ϕ 50 mm, do miękkich powierzchni, 
samohamowne 

TAK   

11 Wysokość całkowita: 945-1155 mm TAK, podać  

12 Wysokość oparcia: 530-590 mm TAK, podać    

13 Szerokość siedziska: 430-460 mm  TAK, podać   

14 Głębokość siedziska: 395-420 mm TAK, podać   

15 Wysokość podłokietnika: 210-225 mm  TAK, podać   

II TKANINA   

1 Tkanina skaj (tkanina zmywalna) TAK  

2 Kolorystyka do wyboru min. 10 kolorów TAK  

3 Skład: 100 % poliester pokryty warstwą PCV TAK  

4 Gramatura: 450-500 g/m2 TAK, podać  

5 
Odporność na ścieranie min. 25 000 cykli 
Martindale 

TAK, podać  

6 
Trudnozapalność: N oznacza niepalność: EN 1021 
– 1, EN 1021 – 2, BS 5852 – 1 lub równoważne 

TAK  

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

 

          …………………………           ……………                                              ……………………………………… 
                   miejscowość                   data                                            pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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IV. Biurko duże z kontenerkiem - 85szt. 

 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  2019 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi 

graniczne TAK 
 Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, 

Określenie parametru 

I WYMAGANIA OGÓLNE    

1 Biurka przeznaczone do pracy z komputerem TAK   

2 

Wymiary: 
-wysokość: 750mm / +-10 mm 
- szerokość: 1300mm / +-10 mm 
- głębokość: 670mm / +-10 mm 

TAK   

3 
Konstrukcja biurka z profili stalowych o 
wymiarach min. 40 x 27 x 2mm pokrytych 
lakierem proszkowym  

TAK  

4 
Biurko wyposażone w blat górny wykonany z 
płyty laminowanej o grubości 18mm, 
okleinowany PCV min. 2mm 

TAK  

5 
Biurko wyposażone w tylna blendę z płyty 
laminowanej o grubości 18mm okleinowanej 
PCV min. 2mm, blenda o wysokości 250mm 

TAK   

6 
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę  o 
wymiarach 520 x 400mm  / +-10 mm na 
prowadnicy rolkowej z pyty laminowanej 18mm 

TAK   

7 
Biurko wyposażone w ruchomy podnóżek o 
wymiarach 250 x 350 mm  / +-10 mm mocowany 
do rury metalowej. 

TAK   

8 
Powierzchnia podnóżka pokryta okładziną 
antypoślizgową 

TAK   

9 
Biurko wyposażone w metalowy kosz na 
komputer o wymiarach 450 x 220 x 450mm / +10 
mm (wysokość x szerokość x głębokość ) 

TAK   

10 Biurko wyposażone w stopki  regulacyjne TAK  

11 
Biurko wyposażone w podstawkę pod monitor o 
wymiarach 350 x 350 mm / +-10 mm 

TAK  

12 

Biurko wyposażone w kontenerek  o wymiarach  
- szerokość: 420 mm / +-10 mm 
- wysokość: 500 mm / +-10 mm 
- głębokość:  550 mm / +-10 mm 

TAK    

13 
3 szuflady, jedna wyposażona w zamek 
centralny, wymiary jednej szuflady: 157 x 550 x 
416mm / +-10 mm 

TAK   

14 
Kontenerek wyposażony w 4 kółka, w tym 1 z 
hamulcem 

TAK   

15 
Materiały: 
- front szuflad: płyta wiórowa 18 mm okleinowa 
PCV 2 mm 

TAK   

16 
Podkładka żelowa pod nadgarstek i mysz 
wykonana z gumy, żelu, tkaniny (dostosowująca 
się do anatomii nadgarstka) 

TAK  

           

………………………… 

          

…………… 

                                              

                                           ……………………………………… 
     miejscowość      data                                            pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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17 
Możliwość wyboru kolorystyki konstrukcji 
stalowej biurka z palet RAL: min. 10 kolorów 

TAK 
 
 

 

18 Możliwość wyboru płyty min. 10 kolorów TAK  

II Wymagane dokumenty:    

1 
Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny 
potwierdzający zdolność producenta do ciągłego 
dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami 

TAK  

2 
 
Atest higieniczny na płytę 
 

TAK   

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

Orientacyjny szkic biurka dużego z kontenerkiem: 

 

 

 

          …………………………           ……………                                              ……………………………………… 
                   miejscowość                   data                                            pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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V. Biurko małe - 80szt. 

 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  2019 

 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi 

graniczne TAK 
 Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, 

Określenie parametru 

I WYMAGANIA OGÓLNE    

1 Biurka przeznaczone do pracy z komputerem TAK   

2 

Wymiary: 
-wysokość: 750mm / +-10 mm 
- szerokość: 1100mm / +-10 mm 
- głębokość: 670mm / +-10 mm 

TAK   

3 
Konstrukcja biurka z profili stalowych o 
wymiarach min. 40 x 27 x 2mm pokrytych 
lakierem proszkowym  

TAK  

4 
Biurko wyposażone w blat górny wykonany z 
płyty laminowanej o grubości 18mm , 
okleinowany PCV min. 2mm 

TAK  

5 

Biurko wyposażone w szufladę o wymiarach 540 
x 100 x 650mm  / +-10 mm na prowadnicach 
rolkowych z frontem z płyty laminowanej o 
grubości 18mm okleinowanej PCV 2mm 
zamykaną na klucz. 

TAK   

6 
Biurko wyposażone w tylna blendę z płyty 
laminowanej o grubości 18mm okleinowanej 
PCV2mm , blenda o wysokości 250mm 

TAK   

7 
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę  o 
wymiarach 520 x 400mm / +-10 mm  na 
prowadnicy rolkowej z pyty laminowanej 18mm  

TAK   

8 
Biurko wyposażone w ruchomy podnóżek o 
wymiarach 250 x 350mm / +-10 mm mocowany 
do rury metalowej 

TAK   

9 
Powierzchnia podnóżka pokryta okładziną 
antypoślizgową 

TAK   

10 
Biurko wyposażone w metalowy kosz na 
komputer o wymiarach 450 x 220 x 450mm  / 
+10 mm (wysokość x szerokość x głębokość ) 

TAK  

11 Biurko wyposażone w stopki regulacyjne TAK  

12 
Biurko wyposażone w podstawkę pod monitor o 
wymiarach 350 x 350 mm / +-10 mm 

TAK  

13 
Podkładka żelowa pod nadgarstek i mysz 
wykonana z gumy, żelu, tkaniny (dostosowująca 
się do anatomii nadgarstka) 

TAK    

14 
Możliwość wyboru kolorystyki konstrukcji 
stalowej biurka z palet RAL: min. 10 kolorów 

TAK  

15 Możliwość wyboru płyty min. 10 kolorów TAK  

          

 ………………………… 

                              

        …………… 

                                              

                                              ……………………………………… 
      miejscowość                 data                                            pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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II Wymagane dokumenty:    

1 
Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny 
potwierdzający zdolność producenta do ciągłego 
dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami 

TAK  

2 
Atest higieniczny na płytę 
 

TAK   

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

Orientacyjny szkic biurka małego: 

 

VI. Gwarancja i serwis dla całego pakietu 
  
 

L.P. Gwarancja i serwis Potwierdzenie Warunki oferowane przez 
Wykonawcę 

1. Gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od 
dnia odbioru końcowego i przekazania 
oferowanego sprzętu do eksploatacji. 

Okres nie 
krótszy niż 24 
miesięcy, podać 

 

 

          

 ………………………… 

                              

        …………… 

                                              

                                              ……………………………………… 
      miejscowość                 data                                            pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 

 


