
Załącznik nr 1a do SIWZ

 Nazwa Zdjęcie poglądowe Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1
Krzesła do Sali 

wielofunkcyjnej
140 szt.

-Wysokość całkowita krzesła:                800 mm        - tolerancja +/- 5 cm

- Wysokość siedziska:                               470 mm       - tolerancja +/- 5 cm

- Głębokość siedziska:                              430 mm  - tolerancja +/- 5 cm

- Głębokość powierzchni siedziska:       410 mm - tolerancja +/- 5 cm

- Szerokość siedziska:                               415 mm - tolerancja +/- 5 cm

- Wysokość powierzchni oparcia:           380 mm - tolerancja +/- 5 cm

- Wysokość górnej krawędzi oparcia:    360 mm - tolerancja +/- 5 cm

- Szerokość oparcia:                                  390 mm - tolerancja +/- 5 cm

- kolor: szary

- podłokietnik: nie

- możliwość składowania w stosie: tak

- Stelaż (4 nogi) wykonany w całości z profili stalowych. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego. 

Siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu obustronnie tapicerowane. Oparcie wraz z siedziskiem połączone 

bez przerwy (szczeliny) tworzą jednolity kubełek. Wyprofilowane oparcie montowane do stelaża bez użycia 

połączeń śrubowych, nasadzane na profil stelaża  

Część 1 - krzesła do sal wielofunkcyjnych:

Opis przedmiotu zamówienia



Nazwa Zdjęcie poglądowe Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1.
Krzesła do sal 

edukacyjnych
200 szt.

Krzesło stacjonarne wykonane w całości z tworzywa sztucznego, będące jednolitym wylewem z formy. Krzesło 

musi gwarantować właściwe wsparcie dla pleców użytkownika.

- kolor: 100 szt.- czarny, 50 szt.- odcienie szarości, 50 szt.- żółty/zielony/czerwony/niebieski

- podłokietnik: nie

- możliwość składowania w stosie: tak

Wysokość całkowita: 780-800 mm

Szerokość całkowita: 480-570 mm

Głębokość całkowita:480-520 mm

Szerokość siedziska: 430-480 mm

Głębokość  siedziska: 360-380 mm

Wysokość siedziska: 470-490 mm

 Krzesło powinno posiadać:

Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z  polipropylenu;

Oparcie nie może uginać pod naciskiem pleców;

Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o wysokości 170 mm i owalnym kształcie;.

Plastik na oparciu i siedzisku posiada matową powierzchnię;

W rzucie bocznym oparcie wraz siedziskiem tworzy kształt litery L pochylonego;

Konstrukcja krzesła w jednolitym kolorze;

Nogi krzesła w kształcie trapezoidu o długości 470 mm zwężające się ku dołowi w zakresie min. 25-35 mm;

Przednie i tylne nogi pochylone pod kątem względem podłoża. Tylne pod większym;

Pod siedziskiem znajduje się prostokątne silikonowe zabezpieczenia przeciwdziałające rysowaniu siedziska 

podczas sztaplowania

Nogi zakończone stopkami przeznaczonymi do miękkiego podłoża.

 Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Produkt musi być 

recyklingowalny w min. 95% (atest Blue Angle lub dokument równoważny) oraz spełniać atesty w zakresie norm 

bezpieczeństwa i trwałości PN-EN 1022, PN_EN 16139, PN-EN 1728

Część 2 - krzesła do sal edukacyjnych:


