
 

Załącznik nr 2  

do ogłoszenia nr IBE/245/2019   

Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie realizowane z projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych 
społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK 
przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i montaż kontenerów 

biurowych z płyt melaminowanych, foteli biurowych oraz krzeseł biurowych w 
pomieszczeniach biurowych wskazanych przez Zamawiającego. 

 
2. Miejsce dostawy mebli: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 

Warszawa (32 krzesła biurowe) oraz 16 miast wojewódzkich (2 fotele biurowe i 2 
kontenery podbiurkowe do każdego miasta). Zamawiający wskaże dokładne adresy 
po wybraniu wykonawcy. Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym terminy i 
godziny dostaw do poszczególnych miast wojewódzkich. 

 
3. Kolorystyka mebli: Ostateczny kolor (kontenery z palety kolorów brązowych, fotele 

i krzesła czarne) zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.  
 

4. Parametry krzeseł, foteli oraz kontenerów podbiurkowych:  
 

4.1. Kontener „podbiurkowy” 3-szufladowy typu SOVE-15 lub równoważny  
o wymiarach szer. 43 cm ; gł. 58 cm ; wys. 60 cm – 32 szt. 

 
Za równoważne Zamawiający uzna kontenery o następujących parametrach:  
 
Kontener z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1. Wieniec górny o grubości 25mm 
wykończony obrzeżem 2 mm. Posiada trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane 
zamkiem centralnym. Do postawienia pod biurko. Posiada cztery kółeczka do łatwego 
przesuwania po podłodze. Wymiary 60x58x43 cm. Kontener dostarczany w całości. 
Dopuszczamy możliwość montażu kontenerów na miejscu. Wybór koloru po wskazaniu 
wykonawcy. 
 
 

4.2. Fotel biurowy RIND czarny lub równoważne - 32 sztuk. 
 
Za równoważne Zamawiający uzna krzesło o następujących parametrach:  
 
Krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Oparcie 
ergonomicznie wyprofilowane. Wyposażone w mechanizm ruchowy CPT zapewniający 
odchylanie oparcia z możliwością blokady w dowolnej pozycji, regulację wysokości oparcia i 
głębokości siedziska. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podłokietniki z wytrzymałego tworzywa oraz nylonowa podstawa jezdna 



      

z kółkami do powierzchni dywanowych. Kolor tapicerki zostanie ustalony z wybranym 
wykonawcą. 
Fotel składający się z szerokiego i komfortowego siedziska i oparcia oraz zagłówka, 5 
ramiennej podstawy, podłokietników, pleców. Wyposażony w siatkę mesh - tworzywo 
wysokiej jakości, która zapewnia odpowiednią wentylację.  Wyposażone w mechanizm 
regulowania wysokości fotela (amortyzator gazowy). Odchylane oparcie z regulacją, 
podłokietniki regulowane w zakresie pionowym, zagłówek z regulacją wysokości i kąta 
ustawienia. Produkt ma spełniać normy BHP. 
 
Wymiary krzesła: 

a) Szerokość: 67 cm 
b) Długość: 62 cm 
c) Wysokość (min-max): 116-126 cm 
d) Szerokość siedziska: 50 cm 
e) Długość siedziska: 48 cm 
f) Wysokość siedziska (min-max): 46-56 cm 

 
 
Podstawa krzesła: 

a)  pięcioramienny krzyżak; 
b) mechanizm regulowania wysokości fotela ze stali malowanej proszkowo, regulacja 

wysokości (amortyzator gazowy), 
 
Rodzaj kółek:  

a) kółka muszą zapewniać swobodne przemieszczanie się krzesła w trakcie 
użytkowania; 

b) kółka do powierzchni  miękkiej; 
 
Mechanizm regulacji: 

a) zablokowanie oparcia w pozycji do pracy; 
b) odchylane oparcie z regulacją; 
c) regulacja wysokości siedziska; 

 
Podłokietniki:  

a) ergonomiczne podłokietniki regulowane w zakresie pionowym; 
 
Siedzisko: 

a) regulowana wysokość siedziska w zakresie 46-56 cm;  
b) szerokość 50 cm; 
c) głębokość minimum w przedziale 48 cm; 
d) zaokrąglona krawędź przednia; 
e) wykonane z tkaniny mesh 

 
Zagłówek: 

a) ergonomiczny zagłówek z regulacją wysokości i kąta ustawienia 
 
 

4.3. Krzesło biurowe PLUS R czarne lub równoważne - 32 sztuk. 
 
Za równoważne Zamawiający uzna krzesło o następujących parametrach:  
 



      

 
Krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Ergonomiczne oparcie 
oraz podpora lędźwiowa z regulacją. Wyposażone w mechanizm zapewniający odchylanie 
oparcia z możliwością blokady w dowolnej pozycji. Regulacja wysokości siedziska za 
pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki w zakresie wysokości z 
wytrzymałego tworzywa oraz pięcioramienny krzyżak, podstawa jezdna z kółkami do 
powierzchni dywanowych. Produkt ma spełnić normy BHP. 
 
Podstawa krzesła: 

a)  pięcioramienny krzyżak; 
b) teleskop gazowy zapewniający płynną regulację oraz tzw. miękkie resorowanie 
wysokości; 

 
Rodzaj kółek:  

c) kółka muszą zapewniać swobodne przemieszczanie się krzesła w trakcie 
użytkowania; 
d) kółka do powierzchni  miękkiej; 

 
Mechanizm regulacji: 

e) zablokowanie oparcia w pozycji do pracy; 
f)  regulacja głębokości siedziska; 
g) regulacja wysokości siedziska; 

 
Podłokietniki:  

a) wykonane z wysokiej jakości mocnego tworzywa sztucznego; 
 
Siedzisko: 

a) regulowana wysokość siedziska w zakresie 46-56 cm;  
b) j) szerokość minimum 49 cm; 
c) k) głębokość minimum w przedziale 52 cm; 
d) l) zaokrąglona krawędź przednia; 
e) m) wykonane z membranowej tkaniny. 

 
5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r.  

 
6. Gwarancja: Wykonawca zobowiązuje się zapewnić co najmniej 2 lata gwarancji od 

dnia podpisania umowy na meble zakupione w ramach przedmiotowego 
zamówienia.  
 

7. Rozliczenie zamówienia: Wynagrodzenie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 21 dni od dnia jej złożenia w siedzibie 
Zamawiającego, na rachunek bankowy w niej wskazany. Podstawą do wystawienia faktury 
VAT jest zatwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy. 

 
 


