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CZEŚĆ 3
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –
BIURKA I KRZESŁA
Dostawa i montaż – Zadanie Nr 1:
Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4
BIURKA I KRZESŁA
Doposażenie pracowni komunikacji w języku obcym dla zawodu TECHNIK SPEDYTOR
Lp.
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Szczegółowy opis
Stół nauczyciela z szufladą na klawiaturę komputera, dwiema szafkami
zamykanymi po obu stronach, wykonany z płyty meblowej. Kolor
preferowany olcha do uzgodnienia z Zamawiającym.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Krzesło biurowe powinno być wyposażone w:
 regulację wysokości siedziska (w zakresie od 40 do 50 cm),
 wyprofilowane oparcie odpowiednio do lordozy lędźwiowej,
 regulację wysokości oparcia (o co najmniej 5-7 cm) i kąta
pochylenia oparcia (w zakresie od 90 do 110 stopni od płyty
siedziska),
 podłokietniki umożliwiające przysunięcie się do biurka, sięgające
mniej więcej od oparcia do połowy siedziska (niezbyt długie),
 regulację wysokości podłokietników i odległości między nimi.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Krzesło: Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi 25 mm, nogi
tylne zamknięte górą po okręgu, tworzą łoże dla oparcia. Siedzisko i
oparcie krzesła wykonane ze sklejki liściastej. Końce nóg
zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Kolorystyka: sklejka kolor naturalny – do wyboru Zamawiającego w ramach podstawowej
palety barw.
Posiadające atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą: PN-EN
1729-1,2:2007.
Wzrost użytkownika: min. 146 cm – max. 190 cm, głębokość
siedziska, wysokość siedziska oraz szerokość siedziska muszą być
dostosowane do wskazanego wzrostu użytkownika.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

Doposażenie pracowni komunikacji w języku obcym dla zawodu TECHNIK EKONOMISTA
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Stół nauczyciela z szufladą na klawiaturę komputera, dwiema szafkami
zamykanymi po obu stronach, wykonany z płyty meblowej. Kolor
preferowany olcha do uzgodnienia z Zamawiającym.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Krzesło obrotowe nauczyciela na kółkach z podłokietnikami, regulacją
wysokości siedziska, kąta oparcia.
Krzesło biurowe powinno być wyposażone w:
 regulację wysokości siedziska (w zakresie od 40 do 50 cm),
 wyprofilowane oparcie odpowiednio do lordozy lędźwiowej,
 regulację wysokości oparcia (o co najmniej 5-7 cm) i kąta
pochylenia oparcia (w zakresie od 90 do 110 stopni od płyty

Projekt Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00 pn.:
„ Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

3

2

Krzesła
ergonomiczne dla
uczniów

15

siedziska),
 podłokietniki umożliwiające przysunięcie się do biurka, sięgające
mniej więcej od oparcia do połowy siedziska (niezbyt długie),
 regulację wysokości podłokietników i odległości między nimi.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Krzesło: Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi 25 mm, nogi
tylne zamknięte górą po okręgu, tworzą łoże dla oparcia. Siedzisko i
oparcie krzesła wykonane ze sklejki liściastej. Końce nóg
zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Kolorystyka: sklejka kolor naturalny – do wyboru Zamawiającego w ramach podstawowej
palety barw.
Posiadające atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą: PN-EN
1729-1,2:2007.
Wzrost użytkownika: min. 146 cm – max. 190 cm, głębokość
siedziska, wysokość siedziska oraz szerokość siedziska muszą być
dostosowane do wskazanego wzrostu użytkownika.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia do wskazanej pracowni wraz z usługą montażu.
Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

