
Opis przedmiotu zamówienia stół + 8 krzeseł 

 

Zamówienie obejmuje dostawę stołu z litego drewna oraz 8  krzeseł służących jako 

wyposażenie nowopowstałego pokoju socjalnego.  

Opis stołu: 

 Stół z litego drewna w kolorze białym; 

 Blat z płyty  laminowanej w kolorze dąb sonoma odpornej  na ścieranie, uszkodzenia, 

zarysowania oraz działanie wysokiej temperatury; 

 Stół rozkładany na prowadnicach łożyskowych; 

 Wymiary stołu: długość maksymalna stołu po rozłożeniu 230 cm (przed rozłożeniem 

160 cm); szerokość 90 cm, wysokość 76 cm,  

Opis krzeseł: (8 sztuk) 

 Krzesła z litego drewna z tapicerowanym siedziskiem w kolorze szarym lub 

ciemnografitowym; 

 Wysokość: 94 cm; 

 Szerokość siedziska 43 cm; 

 Głębokość siedziska 40 cm; 

 Wysokość siedziska 48 cm; 

 Stelaż krzesła w całości wykony z drewna bukowego; 

 Materiał obiciowy powinien posiadać właściwości hydrofobowe (nie pochłania wody) 

 produkt powinien być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne opakowanie 

producenta, 

 produkt powinien posiadać  min. 24 miesięczna gwarancję producenta 

 

W związku z powyższym Zamawiający zwraca się z prośbą o odstępstwo od regulaminu 

 i proponuje aby postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy 

Pzp: „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną 

część za-mawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części 

zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 

000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że 

łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.”   

 Z uwagi na fakt, iż na koniec roku 2020 zostało oddane do użytkowania nowo 

wyremontowane pomieszczenie socjalne zaistniała konieczność jego wyposażenia. 

Dotychczas użytkowany sprzęt jest mocno przestarzały i zużyty, utracił wszelkie cechy 

używalności i  został przeznaczony do likwidacji.  Poza utratą cech użytkowych  



i estetycznych,  jego dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeństwu korzystających z niego 

pracowników Oddziału. 
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