Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do Zaproszenia do składania ofert na dostawę 16 sztuk krzeseł biurowych obrotowych
dla Sądu Rejonowego w Otwocku
Kody CPV 39112000-0 – krzesła
I.

Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł o parametrach wskazanych poniżej:
Wymagania ogólne:
• przystosowane do pracy siedzącej co najmniej 8 godzinowej;
• obciążenie maksymalne co najmniej 130 kg;
• wymiarach minimalnych: szerokość 50 cm, głębokość siedziska 50 cm, wysokość
regulowana 110 cm;
• kolorystyka: czarna, szara lub czarno-szara;
• okres gwarancji: minimum 2 lata.
Siedzisko i oparcie:
• siedzisko tapicerowane, szerokie, wyprofilowane, komfortowe i ergonomicznie;
• oparcie wysokie tapicerowane lub siatkowe, komfortowe i miękkie.
• preferowany: przy oparciu siatkowym zagłówek miękki i tapicerowany.
Mechanizm:
• możliwość swobodnego kołysania się;
• oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku preferowanym
2:1;
• maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosić powinien ok. 20°, przy ok. 10°
odchylenia siedziska;
• regulacja siły oporu oparcia;
• płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego lub
gazowego;
• preferowana: możliwość blokady siedziska i oparcia w kilku pozycjach;
• preferowane: regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych;
• preferowana: ujemny kąt pochylenia siedziska;
• preferowany: system Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w
plecy użytkownika.
Podłokietniki:
• regulowane podłokietniki z chromowanymi metalowymi elementami;
• preferowane: miękkie nakładki.
Podstawa:
• aluminium.
Kółka:
• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
II.

Pozostałe informacje

Zamawiający wymaga by dostarczone krzesła były dopuszczone do sprzedaży na terenie
Unii Europejskiej oraz spełniały wskazane dla tego typu urządzeń normy techniczne
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określone we właściwych przepisach. Oferowany produkt powinien spełniać wymagania
niezbędne wskazane w opisie. Spełnianie wymagań preferowanych nie jest
obligatoryjne lecz ocenione zostanie jako jedno z kryterium wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiający wymaga ponadto by oferta zawierała poza wskazaniem nazwy produktu i
jego ceny również w załączeniu wizualizację oraz opis techniczny producenta,
potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów technicznych oraz funkcjonalności.
Oferta zawierać powinna ponadto zasady korzystania z gwarancji produktu.
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