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Łomża dnia  04.11.2021

  Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia

Zakup 40 sztuk krzeseł ergonomicznych

współfinansowanych w ramach projektu oPWSIiP w Łomży dostppna i bez barier” 

Nazwa i adres Wykonawcy

tel: 

e-mail:

Poniżej podajemy szacunkowy koszt realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniu nr 1  
oraz w Zadaniu nr 2   na warunkach określonych  w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego  dokumentu:

Zadanie nr 1

 kwota neto:::::::::::::::/  1 szt krzesło

 kwota bruto:::::::::::::::/ 1 szt krzesło ergonomiczne

 kwota łączna bruto::::::::::::.../  20 szt krzeseł ergonomicznych

w tym VAT ( zł)      ::::::::::::...

 kwota łączna neto:::::::::::::./ 20 sztuk krzeseł ergonomicznych
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Zadanie nr 2

 kwota neto:……………………………………/ 1 szt krzesło

 kwota bruto:……………………………………/1 szt krzesło ergonomiczne

 kwota łączna bruto:……………………………………/ 20 szt krzeseł ergonomicznych

w tym VAT ( zł)      ………………………………………

 kwota łączna neto:…………………………………/20 sztuk krzeseł ergonomicznych

…………………………………………………………………………

( czytelny podpis i pieczpć instytucji)

Załącznik nr 1
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OKRES REALIZACJI listopad- grudzień 2021

ILOŚĆ SZTUK Zadanie 1

 zakup 20 sztuk krzeseł ergonomicznych określonych w Zadaniu nr 1

Zadanie 2

 zakup 20 sztuk krzeseł ergonomicznych określonych w Zadaniu nr 2

Łącznie 40 sztuk

MIEJSCE REALIZACJI w siedzibie Zamawiającego w Łomży ul. Akademicka 14, 

ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14; 18-400 Łomża

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 

a) 20  sztuk  krzeseł  ergonomicznych  na  kółkach  z  przeznaczeniem dla  osób  ze  szczególnymi
potrzebami,  z  aktywnym  siedziskiem  i  elastycznym  oparciem,  które  dopasowuje  się  do
ruchów  ciała  użytkownika, przeznaczonych  do  wielogodzinnego  siedzenia  w  czasie  zajęć
dydaktycznych, 

b) oparcie podpierające krzywizny kręgosłupa,  w szczególności  lordozę odcinka lędźwiowego
oraz odcinka szyjnego,

c) regulacja siły odchylania oparcia (dopasowanie do ciężaru ciała),
d) możliwość korzystania z krzesła przez osoby o wadze do 120 kg,
e) regulowana wysokość siedziska (zakres do 13 cm), siłownik z poduszką, która sprawia, że

siedzisko miękko się ugina podczas siadania,
f) regulacja  kąta  nachylenia  oparcia  (maksymalnie  do  30  stopni)  -  ruch  oparcia

zsynchronizowany z ruchem siedziska,  
g) możliwość odchylenia siedziska wraz z oparciem do tyłu, 
h) dodatkowe pochylenie oparcia i siedziska do przodu,
i) obicie materiału: antyalergiczne, łatwe w czyszczeniu, w kolorze czarnym lub/ i  odcieniach

szarości, graftu, granatu, beżu,
j) możliwość regulacji wysokości krzesła oraz regulacja głębokości siedziska,
k) zaopatrzony w regulowane  podłokietniki, 
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l) podstawa jezdna CHROM - konstrukcja z aluminium polerowanego,
m) wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim,
n) z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego,
o) wyposażone w pulpit (stolik) na którym można sporządzać notatki w laptopie/ tablecie lub

odręcznie, 
p) wyposażone w regulowane zagłówki,
q) opcjonalnie  wyposażone  w  podnóżek  pozwalający  odpocząć  nogom  i  stopom  podczas

wielogodzinnego siedzenia. 

Zadanie nr 2

a) 20  sztuk  foteli  ergonomicznych  na  kółkach  z  przeznaczeniem  dla  osób  ze  szczególnymi
potrzebami  z  aktywnym  siedziskiem  i  elastycznym  oparciem,  które  dopasowuje  się  do
ruchów  ciała  użytkownika,  przeznaczonych  do  wielogodzinnego  siedzenia  w  czasie  zajęć
dydaktycznych, 

b) oparcie podpierające krzywizny kręgosłupa, w szczególności  lordozę odcinka lędźwiowego
oraz odcinka szyjnego,

c) z  przeznaczeniem  dla  osób  z  chorobami  kręgosłupa  np.  dyskopata,  protruzja  dyskowa,
kręgozmyk, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, skrzywienie kręgosłupa (lordoza,
kifoza, skolioza)

d) z  przeznaczeniem  dla  osób  z  niepełnosprawnością  wynikającą  z  chorób  innych  niż
wymienione w pkt 3b,

e) regulacja siły odchylania oparcia (dopasowanie do ciężaru ciała),
f) możliwość korzystania z krzesła przez osoby o wadze do 120 kg,
g) regulowana wysokość siedziska (zakres do 13 cm), siłownik z poduszką, która sprawia,  że

siedzisko miękko się ugina podczas siadania,
h) regulacja  kąta  nachylenia  oparcia  (maksymalnie  do  30  stopni)  -  ruch  oparcia

zsynchronizowany z ruchem siedziska,  
i) możliwość odchylenia siedziska wraz z oparciem do tyłu, 
j) dodatkowe pochylenie oparcia i siedziska do przodu,
k) obicie materiału: antyalergiczne, łatwe w czyszczeniu, w kolorze czarnym lub/ i  odcieniach

szarości, graftu, granatu, beżu,
r) opcjonalnie  wyposażone  w  podnóżek  pozwalający  odpocząć  nogom  i  stopom  podczas

wielogodzinnego siedzenia. 

Koszt zamówienia obejmuje:

a) zakup i dostawę krzeseł ergonomicznych określonych w Zadaniu nr 1 lub/ i Zadaniu nr 2,
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b) koszty dostawy krzeseł ergonomicznych do siedziby uczelni przez Wykonawcę lub profesjonalną

frmę przewozową/ kurierską.

Termin składnia szacunkowych ofert:  

do 06.11.2021 w sposób elektroniczny na adres email: 

mduchnowska@pwsip.edu.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z: 

2. Jarosław Kaja – Koordynator ds dostępności pod adresem: jkaja@pwsip.edu.pl

Powyższa prośba służy jedynie oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w celu wyboru właściwej procedury dla 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych. 
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