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L.p. Nazwa towaru Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 
 

1.  

Krzesło  
Krzesło o metalowej ramie z wyprofilowanym 
miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem, 
pozwalające na składanie w stosy. Siedzisko i 
oparcie tapicerowane materiałem tapicerskim, nogi 
tylne i przednie wykonane z rury stalowej w 
kształcie elipsy o wymiarach fi 35 x 20 x 1,5 mm 
kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie wykonane ze 
sklejki liściastej wyłożonej pianką ciętą trudnopalną.  
Skład i właściwości min. tkaniny tapicerskiej: 
• gramatura 260g/m2;  
• skład: 100% włókno poliestrowe; 
• odporność na ścieranie min. 30 000 cykli 

Martindale’a;   
Wymiary: 
• wysokość krzesła min. 820 mm 
• szerokość całkowita krzesła min. 545 mm, 
• wysokość oparcia min. 350 mm,  
• wysokość od podłoża do siedziska min. 460 

mm,  
• głębokość siedziska min. 415 mm, 
• szerokość siedziska min. 475 mm, 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który wygra 
postępowanie. 
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2.  

Krzesło obrotowe 
Krzesło obrotowe wyposażone w: podstawę jezdną, 
regulowane podłokietniki, synchroniczny mechanizm 
ruchowy  (Epron Syncron Plus) z regulacją głębokości 
siedziska, kółka do powierzchni twardych, wyposażone w 
hamulec zapobiegający „odjeżdżaniu” fotela bez 
obciążenia. Siedzisko i oparcie wykonane z sklejki 
liściastej o gr. Min. 10,5 mm, wyściełane integralną 
pianką poliuretanową (PU) wykonaną w technologii 
pianek wylewanych w formach. Siedzisko ergonomicznie 
ukształtowane, tapicerowane tkaniną. Podłokietniki 
regulowane w zakresie góra – dół (zakres regulacji 80 
mm) z nakładką z miękkiego poliuretanu w kolorze 
czarnym.  
Charakterystyka mechanizmu: 
• Możliwość swobodnego ruchu siedziska i oparcia; 
• Regulacja siły oporu (podparcia pleców) pozwalająca 

na dostosowanie jej do wagi użytkownika; 
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• Blokada wybranej pozycji wychylenia oparcia i 
siedziska; 

• Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem 
w stosunku 2:1; 

• Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika 
pneumatycznego w zakresie 470-565 mm; 

• Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem  
oparcia w plecy użytkownika; 

• Regulacja głębokości siedziska; 
Fotel winien posiadać: 
• podłokietniki o regulowanej wysokości; 
• tapicerowane siedzisko i opracie; 
• podstawę jezdną z polerowanego aluminium, 

wyposażoną w kółka do powierzchni twardych; 
Skład i właściwości min. tkaniny tapicerskiej i siatki: 
• skład 100% poliester; 
• gramatura tkaniny min. 366 g/m2; 
• odporność na ścieranie min. 160 000 cykli 

Martindale’a; 
• atest trudnozapalności (PN-EN 1021-1) określający 

odporność tkaniny na tlący papieros; 
• atest trudnozapalności (PN-EN 1021-2) określający 

odporność tkaniny na zapaloną zapałkę; 
Wymiary krzesła: 
• wysokość krzesła min. – 1085 - 1180 mm; 
• szerokość krzesła min. – 693 mm; 
• głębokość krzesła min. – ok. 470 mm; 
• wysokość siedziska min. – 470-565 mm; 
• szerokość siedziska min. – 530 mm; 
• głębokość siedziska min. – 470 mm; 
• wysokość podłokietników 200 – 270 mm; 
• wysokość oparcia min. – 630 mm; 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który 
wygra postępowanie. 

 

3.  

Krzesło  
Krzesło konferencyjne z oparciem i siedziskiem 
wykonanym z lakierowanej sklejki. 
Stelaż krzesła wykonany z rury metalowej, chromowanej, 
z owalnego profilu stalowego 25x1,5 mm. Siedzisko i 
oparcie ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego 
gr. 11 mm, ergonomiczne wyprofilowane. 
Wymiary krzesła: 
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• wysokość min. 820 mm,  
• szerokość całkowita min. 545 mm,  
• wysokość oparcia min. 350 mm,  
• wysokość od podłoża do siedziska min. 460 

mm,  
• głębokość siedziska min. 415 mm,  
• szerokość siedziska min. 475 mm 

Kolor wybarwienia sklejki do uzgodnienia z oferentem, 
który wygra postępowanie 

 
 

4.  

Krzesło  
Krzesło o metalowej ramie z wyprofilowanym 
miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem, 
pozwalające na składanie w stosy. Siedzisko i 
oparcie tapicerowane materiałem tapicerskim, nogi 
tylne i przednie wykonane z rury stalowej w 
kształcie elipsy o wymiarach fi 35 x 20 x 1,5 mm  w 
kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie wykonane ze 
sklejki liściastej wyłożonej pianką ciętą trudnopalną.  
Skład i właściwości min. tkaniny tapicerskiej: 
• gramatura 260g/m2;  
• skład: 100% włókno poliestrowe; 
• odporność na ścieranie min. 30 000 cykli 

Martindale’a;   
Wymiary: 
• wysokość krzesła min. 820 mm 
• szerokość całkowita krzesła min. 545 mm, 
• wysokość oparcia min. 325 mm,  
• wysokość od podłoża do siedziska min. 460 

mm,  
• głębokość siedziska min. 415 mm, 
• szerokość siedziska min. 475 mm, 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który wygra 
postępowanie. 
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5.  

Fotel  
Fotel na drewnianym stelażu, siedzisko pokryte  
pianką tapicerską o gęstości 35 kg/m3, oparcie 
wypełnione pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 i 
21 kg/m3, całość tapicerowana. 
Skład i właściwości min. tkaniny tapicerskiej: 
• skład 100% poliester pokryty warstwą PCV; 
• gramatura min. 460 g/m2; 
• odporność naścieranie min. 30 000 cykli Martindale’a; 
• trudnopalność: niepalna; 

Wymiary fotela: 
• wysokość min. 770 mm, 
• szerokość całkowita fotela min. 590 mm, 
• wysokość od podłoża do siedziska min. 460 mm, 
• głębokość siedziska min. 490 mm,  
• szerokość siedziska min. 480 mm. 
Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który 
wygra postępowanie.  
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6.  

Krzesło drewniane tapicerowane 
Krzesło o drewnianej konstrukcji z miękkim 
tapicerowanym siedziskiem i tapicerowanym oparciem. 
Konstrukcja z litego drewna o wybarwieniu w kolorze 
buku. Siedzisko i oparcie tapicerowane na sklejce gr.8 
mm. Krawędź górna i dolna oparcia winna być 
równoległa. Konstrukcja dolna wzmacniająca nogi 
minimum 3 – elementowa, tapicerka w kolorze ciemno 
brązowym lub ciemno zielonym, posiadająca atest 
trudnopalności. Tapicerka winna posiadać w składzie 
mieszaninę poliestru i bawełny i mieć gramaturę min. 400 
g/m2 Wybór tapicerki zostanie dokonany z próbek 
zaproponowanych przez oferenta, który wygra 
postępowanie. Wszystkie łączenia klejone i skręcone 
śrubami stężającymi. 
Wymiary: 

• wysokość nie mniejsza niż 840 mm, 
• szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 435 

mm,  
• wysokość oparcia nie mniejsza niż 170 mm, 
• wysokość od podłoża do siedziska 445 mm,  
• głębokość siedziska nie mniejsza niż 420 mm, 
• szerokość siedziska nie mniejsza niż 400 mm. 
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7.  

Krzesło biurowe 
Krzesło obrotowe wyposażony w: metalową podstawę 
jezdną, tapicerowane podłokietniki z miękkimi  
nakładkami, mechanizm ruchowy  Tilt, kółka miękkie do 
powierzchni twardych (parkiet, płytki ceramiczne). 
Siedzisko i oparcie, wyściełane integralną pianką 
poliuretanową (PU), wykonaną w technologii pianek 
wylewanych w formach, ergonomicznie ukształtowane.  
Charakterystyka mechanizmu ruchowego: 
• Regulacja siły oporu (podparcia pleców) pozwalająca 

na dostosowanie jej do wagi użytkownika; 
• Blokada wybranej pozycji wychylenia oparcia i 

siedziska; 
• Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika 

pneumatycznego w zakresie 440-570 mm; 
Skład i właściwości min. tkaniny tapicerskiej: 
• Skóra sztuczna w kolorze brąz; 

Wymiary krzesła: 
• wysokość min. – 1130 - 1230 mm; 
• szerokość min. – 750 mm; 
• głębokość min. – 500 mm; 
• wysokość siedziska min. –560 mm; 
• szerokość siedziska min. – 750 mm; 
• głębokość siedziska min. – 500 mm; 
• wysokość podłokietników – 230 mm; 
• wysokość oparcia –  720mm; 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który 
wygra postępowanie. 
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8.  

Krzesło obrotowe 
Krzesło biurowe obrotowe na kółkach – z 
ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i 
oparciem, podłokietniki wykonane z poliuretanu, z 
możliwością regulacji siedziska za pomocą 
podnośnika pneumatyczno-gazowego w zakresie 450 
– 580 mm, regulacją wysokości oparcia, głębokości 
siedziska i kąta nachylenia oparcia względem 
siedziska. Wyposażone w mechanizm Active – I 
oraz w mechanizm Anti – shock.  Siedzisko i oparcie 
tapicerowane. 
Skład i właściwości min. tkaniny: 
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• skład z 100% poliprpoylenu; 
• gramatura 230 g/m3; 
• Odporność na ścieranie: zgodne z EN 

14465:2003 ocena A; 
• Trudnopalność: EN 1021-1 

Charakterystyka krzesła: 
Podstawa krzesła wykonana z profili metalowych 
chromowanych  z kółkami samohamownymi do 
powierzchni twardych. 
Minimalne wymiary krzesła: 

• wysokość całkowita        905-1085 mm 
• wysokość oparcia: 540-600 mm 
• szerokość siedziska: 460 mm 
• głębokość siedziska: 430 mm 
• średnica podstawy: FI 645 mm 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który 
wygra postępowanie.  

 

9.  

Krzesło 
Krzesło konferencyjne bez podłokietników, z oparciem 
siatkowym. Stelaż krzesła wykonany z rury metalowej o 
przekroju fi 11 mm, chromowanej (powłoka chrom 
satyna). Siedzisko plastikowe. Oparcie w formie stelaża 
obleczonego transparentną siatką w kolorze czarnym i 
zapewniającą swobodny przepływ powietrza.  
Wymiary krzesła: 

• wysokość min. 850 mm 
• wysokość oparcia min. 410 mm 
• wysokość siedziska min. 470 mm 
• szerokość siedziska min. 430 mm 
• głębokość siedziska min. 450 mm 
• szerokość całkowita min. 450 mm 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który wygra 
postępowanie 
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10.  

Krzesło obrotowe 
Fotel obrotowy wyposażony w: podstawę jezdną, 
regulowane podłokietniki, oparcie siatkowe, 
synchroniczny mechanizm ruchowy  (Syncron), kółka do 
powierzchni twardych, wyposażone w hamulec 
zapobiegający „odjeżdżaniu” fotela bez obciążenia, 
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regulację podparcia lędźwiowego. Siedzisko  wykonane z 
sklejki liściastej o gr. Min. 10,5 mm, wyściełane 
integralną pianką poliuretanową (PU) wykonaną w 
technologii pianek wylewanych w formach. Siedzisko 
ergonomicznie ukształtowane, tapicerowane tkaniną. 
Podłokietniki regulowane w zakresie góra – dół (zakres 
regulacji 80 mm) z nakładką z miękkiego poliuretanu w 
kolorze czarnym.  
Charakterystyka mechanizmu: 
• Możliwość swobodnego ruchu siedziska i oparcia; 
• Regulacja siły oporu (podparcia pleców) pozwalająca 

na dostosowanie jej do wagi użytkownika; 
• Blokada wybranej pozycji wychylenia oparcia i 

siedziska; 
• Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem 

w stosunku 2:1; 
• Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika 

pneumatycznego w zakresie 470-565 mm; 
• Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem  

oparcia w plecy użytkownika; 
Krzesło winino posiadać: 
• podłokietniki o regulowanej wysokości; 
• tapicerowane siedzisko; 
• podstawę jezdną z polerowanego aluminium, 

wyposażoną w kółka do powierzchni miękkich; 
• siatkowe oparcie;  

Skład i właściwości min. tkaniny tapicerskiej i siatki: 
• poliester 100%, gęstość 366 g/m2 +/-15g, 
•  odporność na ścieranie 160 000 cykli 

Martindale,  
• odporność na pilling 4-5, 
•  atest trudnozapalności (BN EN 1021-1:2007) 

(BS EN 1021-2:2007) 
Wymiary krzesła: 
• wysokość krzesła min. – 1050 - 1170 mm; 
• szerokość krzesła min. – 680 mm; 
• głębokość krzesła min. – 640 - 675 mm; 
• wysokość siedziska min. – 445 - 555 mm; 
• szerokość siedziska min. – 455 mm; 
• głębokość siedziska min. – 405 - 455 mm; 
• wysokość podłokietników 205 – 285 mm; 
• wysokość oparcia min. – 575 mm; 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który wygra 
postępowanie. 
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11.  

Krzesło obrotowe 
Krzesło biurowe obrotowe na kółkach z: 
ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i 
oparciem, podłokietnikami regulowanymi w pionie  
3D, możliwością regulacji głębokości i wysokości 
siedziska, siedzisko i oparcie tapicerowane i 
wyposażone w system podtrzymania szyjnego i 
piersiowego odcinka kręgosłupa, system 
podtrzymania i korekcji lędźwiowego odcinka 
kręgosłupa i  system odciążenia kręgosłupa.  
Chromowana podstawa jezdna wyposażona w  kółka 
samohamowne. 
Skład i właściwości min. tkaniny: 

• skład z 100% polistru; 
• gramatura  tkaniny min.410 g/m2; 
• ścieralności min. 65 000 cykli Martindaile’a; 

Wymiary krzesła: 
• wysokość krzesła: min. 940 mm 
• wysokość oparcia: min. 530 mm 
• wysokość siedziska min. 430 mm 
• szerokość siedziska: min. 460 mm 
• głębokość siedziska: min.440 mm 
• średnica podstawy: fi 600 mm 

Kolor tapicerki zostanie uzgodniona z oferentem, 
który wygra postępowanie.  
Krzesła  muszą być dopasowane do wzrostu 
użytkowników: 

• dla wzrostu 181 – 185 (T10) – 1 szt; 
• dla wzrostu 166 – 170 (T21) – 1 szt; 
• dla wzrostu 176 – 180 (T18) – 1 szt  
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12.  

Krzesło obrotowe 
Fotel obrotowy wyposażony w: podstawę jezdną, 
regulowane podłokietniki, oparcie siatkowe, 
synchroniczny mechanizm ruchowy, kółka do 
powierzchni twardych, regulowane podłokietniki, 
regulację podparcia lędźwiowego. Siedzisko  wykonane z 
sklejki liściastej o gr. Min. 10,5 mm, wyściełane 
integralną pianką poliuretanową (PU) wykonaną w 
technologii pianek wylewanych w formach. Siedzisko 
ergonomicznie ukształtowane, tapicerowane tkaniną. 
Podłokietniki regulowane w zakresie góra – dół (zakres 
regulacji 80 mm) z nakładką z miękkiego poliuretanu w 
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kolorze czarnym.  
Charakterystyka mechanizmu: 
• Możliwość swobodnego ruchu siedziska i oparcia; 
• Regulacja siły oporu (podparcia pleców) pozwalająca 

na dostosowanie jej do wagi użytkownika; 
• Blokada wybranej pozycji wychylenia oparcia i 

siedziska; 
• Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika 

pneumatycznego w zakresie 470-565 mm; 
Krzesło winino posiadać: 
• podłokietniki o regulowanej wysokości; 
• tapicerowane siedzisko; 
• podstawę jezdną z polerowanego aluminium, 

wyposażoną w kółka do powierzchni miękkich; 
• siatkowe oparcie;  

Skład i właściwości min. tkaniny tapicerskiej i siatki: 
• polyolefin 100%, g 
• gęstość 220 g/m2 +/-15g, 
• odporność na pilling 4, 
•  atest trudnozapalności (BN EN 1021-1:2007) 

(BS EN 1021-2:2007) 
Wymiary krzesła: 
• wysokość krzesła min. – 9800 - 1080 mm; 
• szerokość krzesła min. – 600 - 690 mm; 
• głębokość krzesła min. – 420 - 480 mm; 
• wysokość siedziska min. – 420 - 520 mm; 
• szerokość siedziska min. – 500 mm; 
• głębokość siedziska min. – 460 mm; 
• wysokość podłokietników 114 – 240 mm; 
• wysokość oparcia min. – 610 mm; 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z oferentem, który wygra 
postępowanie. 

 
 

Do oferty należy dołączyć: 
1. Karty charakterystyki proponowanych krzeseł i foteli wraz z wzornikami kolorystycznymi. 
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