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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa krzeseł do Sali teatralnej w Teatrze Wybrzeże.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 130 krzeseł oraz 2 wózków transportowych.
Opis krzesła:
1. Opis ogólny krzesła:
1) Krzesło wykonane z wysokiej jakości materiałów.
2) Krzesło musi posiadać cztery nogi i dwa podłokietniki oraz niezależne od siebie
siedzisko i oparcie.
3) Konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo – kolor do uzgodnienia na etapie
realizacji umowy.
4) Nie dopuszcza się, aby do produkcji krzesła zastosowano drewno, sklejkę, MDF czy inne
sztuczne materiały drewnopochodne.
5) Podłokietniki wykonane z zamkniętego profilu o przekroju prostokąta.
2. Oparcie i siedzisko:
1) Siedzisko podnoszone automatycznie za pomocą mechanizmu sprężynowego z
możliwością blokady w pozycji poziomej.
2) Blokada mechanizmu podnoszenia wykonany z wytrzymałego materiału, np. poliamidu.
3) Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu o grubości min. 10 mm.
4) Oparcie i siedzisko całkowicie tapicerowane.
5) Pomiędzy tapicerką i formatką oparcia i siedziska musi się znajdować bariera ogniowa w
postaci pianki retardowej o grubości 3 -5 mm.
3. Tapicerka:
1) Tkanina dedykowana do obiektów użyteczności publicznej, o jednolitej strukturze, nie
dopuszcza się tkanin połyskliwych o fakturze tkanej.
2) Krzesło pokryte tapicerką o składzie:
a) 90% wełna i 10% nylon, lub
b) 80% wełna 20% poliamid.
3) Tapicerka nie może odstawać ani się marszczyć na żadnym elemencie krzesła, tj. oparciu
i siedzisku.
4) Tkanina krzeseł musi być odporna na ścieranie, wytrzymałość minimum 100.000 cykli w
skali Martindale`a potwierdzona certyfikatem/ atestem.
5) Kolor tkaniny zostanie wybrany na etapie realizacji umowy.
4. Wymiary elementów krzesła:
1) Rozmiar oparcia: długość – min. 45 cm, , szerokość – min. 55 cm.
2) Rozmiar siedziska: głębokość – min. 38 cm, szerokość – min. 44 cm.
3) Wymiary całkowite krzesła: głębokość całkowita: 60-62 cm, wysokość: 82-84 cm,
szerokość całkowita: 58-60 cm.
4) Rozstaw nóg przód/tył: 47-48 cm, rozstaw nóg przednich: 53-54 cm, rozstaw nóg
tylnych: 44-41 cm.
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5. Szczegółowy opis wykonania oznaczeń numeracji krzeseł:
1) Numeracja miejsc w postaci cyfr arabskich z możliwością wyjęcia (numeracja 1-131
z pominięciem miejsca z numerem „13”).
2) Numerki wykonane z czarnego polipropylenu z białą cyfrą.
3) Numeracja umieszczona na podłokietniku.
6. Uwagi dodatkowe:
1) Krzesła muszą posiadać zintegrowane z konstrukcją krzesła zaczepy umożliwiające
spinanie krzeseł w stabilne rzędy.
2) Możliwość sztaplowania minimum 20 krzeseł w jednym słupku.
7. Wymagane dokumenty:
1) Atest trudnopalności według normy PN -EN-1021-1:2014 oraz PN-EN- 1021-2:2014 –
układu tapicerskiego przeprowadzone przez niezależną jednostkę z akredytacją.
2) Atest toksyczności według normy nr PN-B-02855:1988 – układu tapicerskiego
przeprowadzone przez niezależną jednostkę z akredytacją.
3) Atest odporności tapicerki na ścieranie – minimum 100.000 cykli wg w skali
Martindale’a.
Opis wózka transportowego:
1) Wózek transportowy dedykowany do oferowanych krzeseł do transportu minimum 10
krzeseł jednocześnie.
2) Wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo – kolor od uzgodnienia na etapie
realizacji umowy.
3) Wózek wyposażony w cztery koła, z czego dwa skrętne z możliwością blokady.
Wszystkie koła posiadają oponę gumową.
4) Wózek musi być wyposażony w rączkę do manewrowania.
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