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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
0800-OP.2300.2.56.2021 

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa krzeseł / foteli obrotowych na potrzeby Oddziału 

Regionalnego  KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych Placówek Terenowych KRUS. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Realizacja przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawa krzeseł / foteli obrotowych na potrzeby Oddziału 
Regionalnego  KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych wg poniższej specyfikacji - polega 
na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego  
z parametrami określonymi poniżej. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany go rozładować  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment 
zostanie dostarczony przez Wykonawcę do: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin,  
w terminie do 29 października 2021r. 
Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie. 
 
Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać, co najmniej 24 miesiące 

gwarancji. 
 

Wykonawca dostarczy 51 sztuk krzeseł / foteli obrotowych, wolnych od wad, fabrycznie nowych, tj. bez  
śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowych o wskazanych poniżej, wymaganych 
minimalnych parametrach technicznych: 
1. wymiary: 

– wysokość całkowita krzesła, wraz z oparciem w najniższym położeniu - min. 950 [mm] 
– wysokość siedziska w najniższym położeniu - min. 420 [mm] 
– szerokość siedziska 460 [mm] +/- 5% 
– głębokość siedziska 440 [mm] +/- 5% 

2. maksymalne obciążenie: 
– do 110 kg 

3. oparcie: 
– miękkie, 
– tapicerowane,  
– odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale, 
– ergonomicznie profilowane, do naturalnego wygięcia kręgosłupa, 
– regulacja wysokości,  
– możliwość blokady w pionie,  
– możliwość blokady w odchyleniu,  
– bez zagłówka, 

4. siedzisko:  
– miękkie, 
– tapicerowane,  
– odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale,               zdjęcia poglądowe 
– obrotowe, wokół własnej osi o 360 stopni 
– regulacja głębokości 
– regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego 

5. podłokietniki: 
– stałe 
– wygodne 

6. podstawa jezdna: 
– pięcioramienna  
– z tworzywa sztucznego lub metalu,  

7. kółka: 
– samohamowne,  
– do powierzchni dywanowych, 

8. kolor: szary 
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Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu 
precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych , 
jednocześnie dopuszczając zastosowanie wyrobów innych producentów o parametrach równoważnych. Przez 
produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry 
jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia 
(parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien 
uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, 
wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych 
niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
 
WSZYSTKIE elementy przedmiotu zamówienia – muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać 
wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu  
do sprzedaży i użytku. 

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, 
pełnowartościowe. 
 
Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołącza 
specyfikację techniczną oferowanych produktów. 

 
Warunki konieczne:   

 dostarczenie artykułów do Zamawiającego, 

 rozładunek po dostarczeniu zamówienia, 

 gwarancja, na okres minimum 24 miesięcy. 
 
Termin realizacji : do 29 października 2021r. 


