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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Obrotowe krzesło biurowe (5 sztuk): 

 

Opis: Wymagane minimalne parametry: 

Siedzisko i oparcie: 

 wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniać wygodną pozycję ciała  
i swobodę ruchów, 

 szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, 

 wyprofilowane płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego 
wycięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, 

 miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. 

Mechanizm: 

 płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika 
pneumatycznego, 

 możliwość swobodnego kołysania się, 

 regulacja siły oporu oparcia, 

 regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 8 zapadek, 

 maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚, przy 10˚ odchylenia 
siedziska, 

 możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji. 

Podłokietniki: regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami 

Kółka: 
samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni 
twardych 

Tapicerka: 

tapicerka krzesła wykonana z tkaniny obiciowej trudnopalnej o składzie:  

 100% włókno syntetyczne, 

 gramaturze min. 366 g/m
2
, 

 odporności na ścieranie: min 160 000 cykli Martindale. 
Kolor tapicerki do uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego bezpośrednio 
przed zawarciem umowy z przedstawionej palety co najmniej 5 kolorów 
zawierającej m.in. odcienie szarości i czerni. 

Funkcjonalności: 

 regulacja wysokości oparcia,  

 możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360, 

 regulacja siły oporu siedziska, 

 regulacja/blokada oparcia w wybranej pozycji, 

 mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny 
być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby 
regulację można było wykonać w pozycji siedzącej, 

 możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji. 

Podstawa: pięciopodporowa plastikowa podstawa w kolorze czarnym 

Gwarancja i serwis: 
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres min.24 
miesiące 

Wymagania dodatkowe: 

 dostarczone krzesła powinny spełniać warunki określone  
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973); 

 dostarczone towary będą fabrycznie nowe, wolne od wad, 
pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion 
użytkowania. 

Miejsce dostawy zamówienia: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 
ul. Traugutta 25, piętro 12 
90-113 Łódź 
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Poglądowe zdjęcie z wymiarami: 

 

 
2. Obrotowy fotel biurowy, tapicerowany (1 sztuka): 

Opis: Wymagane minimalne parametry: 

Siedzisko i oparcie: 

 szerokie, komfortowe siedzisko i wysokie, ergonomicznie wyprofilowane 
oparcie, 

 oparcie tapicerowane z obydwu stron, 

 wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniać wygodną pozycję ciała  
i swobodę ruchów. 

Mechanizm: 

 możliwość swobodnego kołysania się, 

 zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, 

 regulacja siły oporu oparcia, 

 maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16˚, 

 możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, 
 płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika 

pneumatycznego. 

Podłokietniki:  stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami 

Kółka: 
samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni 
twardych 

Tapicerka: 

naturalna skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona 
całkowicie), 
Kolor tapicerki do uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego bezpośrednio 
przed zawarciem umowy z przedstawionej palety co najmniej 3 kolory  
zawierającej m.in. odcienie beżu. 

Funkcjonalności: 

 regulacja siły oporu siedziska, 

 regulacja wysokości oparcia, 

 mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny 
być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby 
regulację można było wykonać w pozycji siedzącej, 

 możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360, 

 regulacja/blokada oparcia w wybranej pozycji, 

 możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji. 

Podstawa: pięciopodporowa podstawa z polerowanego aluminium 

Gwarancja i serwis: 
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres min. 24 
miesiące 

Wymagania dodatkowe: 
dostarczone towary będą fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, 
w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania 

Miejsce dostawy zamówienia: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 
ul. Traugutta 25, piętro 12 
90-113 Łódź 
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Poglądowe zdjęcie z wymiarami: 

 

 


