
                                Załącznik nr 3 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Krzesło (zmywalna powierzchnia)  – 21 sztuk 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze jasno szarym lub 
chromowana 

TAK 
 

2 Wysokość siedziska min. 400 mm, maks. 450 mm TAK PODAĆ  

3 Średnica siedziska: 400 x 400 mm (± 70 mm) TAK PODAĆ  

4 Powierzchnia siedziska wykonana z materiału gładkiego łatwo-
zmywalnego, odpornego na środki myjące i dezynfekcyjne, odporna na 
ścieranie i łatwe w utrzymaniu czystości, w kolorze jasnym imitującym 
drewno np. kolorystyka podobna do „brzozy mazurskiej” firmy 
PFLEIDERER 

TAK 

 

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  

 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 Produkt fabrycznie nowy  TAK  
 

2. Fotelik tapicerowany – 1 sztuka 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Podstawa fotela stabilna na kółkach (np. pięcioramienna o kołach 
plastikowych niebrudzących podłogi o średnicy 50 mm (±10 mm)) lub na 
stopkach 

TAK PODAĆ 
 

2 Powierzchnia siedziska i oparcia pleców tapicerowane materiałem 
odpornym na ścieranie i łatwym w utrzymaniu czystości, odporna na 
środki dezynfekujące; kolor tapicerki czarny  

TAK 
 

3 Krzesło z podłokietnikami miękkimi tapicerowanymi TAK  

4 Mechanizm regulacji kąta odchylenia siedzenia od pionowej do prawie 
leżącej 

TAK 
 

5 Mechanizm regulacji kąta odchylenia oparcia TAK  

6 Regulacja wysokości oparcia TAK  

7 Regulacja wysokości siedziska TAK  

8 Minimum 3 stopniowa niezależna regulacja podnóżka TAK PODAĆ  

9 Obciążenie min. 110 kg TAK PODAĆ  

10 Wymiary: 
Wymiar siedziska: 500 x 500 mm (± 50 mm) 
Wymiar oparcia: 500 x 700 mm (± 50 mm) 

TAK PODAĆ 
 



Szerokość całkowita fotela wraz z podłokietnikami: 500 mm (± 50 mm) 
 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  

 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 Produkt fabrycznie nowy  TAK  
 

3. Stół – 9 sztuk 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Stół z blatem z płyty meblowej na stelażu (cztery nogi zabezpieczone 
stopkami) 

TAK  

2 Blat gr. min. 18 mm wykonany z płyty meblowej na bazie płyty 
dwustronnie laminowanej, stelaż stołu metalowy malowany farbą 
proszkową w kolorze jasno szarym lub chromowany 

TAK  

3 Krawędzie blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2 mm TAK PODAĆ  
4 Konstrukcja i blat odporne na środki dezynfekujące przeznaczone do 

stosowania w służbie zdrowia, zapewniające szybkie czyszczenie oraz 
łatwe utrzymanie higieny 

TAK  

5 Wymiary stołu: 
Szerokość 600 mm (± 10 mm) 
Długość 600 mm (± 10 mm) 
Wysokość 800 mm  (± 10 mm) 

TAK PODAĆ  

10 Kolor wykończenia blatu w kolorze jasnym imitującym drewno np. 
kolorystyka podobna do „brzozy mazurskiej” firmy PFLEIDERER 

TAK PODAĆ  

 INNE WYMAGANIA   
 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  
 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  
 Produkt fabrycznie nowy  TAK  

 

4. Krzesło obrotowe – 2 sztuki 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Podstawa jezdna fotela pięcioramienna na kółkach TAK  

2 Koła gumowe niebrudzące podłogi o średnicy 50 mm (± 10 mm) TAK PODAĆ  

3 Powierzchnia siedziska i oparcia pleców tapicerowane materiałem 
odpornym na ścieranie i łatwym w utrzymaniu czystości, odporna na 
środki dezynfekujące; kolor tapicerki czarny 

TAK 
 

4 Wyprofilowanie lędźwiowe oparcia oraz siedziska TAK  

5 Krzesło z podłokietnikami TAK  

6 Mechanizm regulacji kąta odchylenia siedziska TAK  

7 Mechanizm regulacji kąta odchylenia oparcia TAK  

8 Regulacja wysokości oparcia TAK  

9 Regulacja wysokości siedziska TAK  

10 Wymiar siedziska: 400 x 400 mm (± 70 mm) TAK PODAĆ  

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  



 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 Produkt fabrycznie nowy  TAK  
 

5. Wieszak na ubrania – 20 sztuk 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Wieszak stojący, stabilny TAK  

2 Podstawa wieszaka przylegająca do podłoża np. okrągła TAK PODAĆ  

3 Wykonany z mosiądzu chromowanego lub malowany proszkowo w 
kolorze jasno szarym 

TAK PODAĆ  

4 Wieszak wyposażony w min. 6 haczyków zamocowanych na różnych 
wysokościach 

TAK PODAĆ  

5 Wymiary: 
Wysokość wieszaka: do 175 cm 

TAK PODAĆ  

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  
 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  
 Produkt fabrycznie nowy TAK  

 


