
Załącznik nr 1 b do SIWZ (Zał. nr 1 do umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część II - Dostawa z montażem i wniesieniem mebli relaksacyjnych do Klubów
Seniora funkcjonujących przy Domach Pomocy Społecznej w Lublinie

1. Fotel klubowy (zintegrowane podłokietniki i 
oparcie).

miękki fotel tapicerowany materiałem zmywalnym 
wyprofilowany dla jednej osoby
Wysokość fotela 80 cm [+/-10 cm]
Szerokość fotela 70 cm [+/-5 cm]
Głębokość fotela 60 cm [+/-10 cm]
Kolor do ustalenia z Zamawiającym na podstawie palety 
kolorów dostępnych u Wykonawcy (w palecie 
obowiązkowo szarości oraz beże)
Przykładowe zdjęcie: 35

Dom Pomocy 
Społecznej dla Osób 
Niepełnosprawnych 
Fizycznie, ul. 
Kosmonautów 78          

Dom Pomocy 
Społecznej Betania, 
Aleja Kraśnicka 223      

Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana 
Pawła II, Ametystowa 
22 

Dom Pomocy 
Społecznej Kalina, ul. 
Kalinowszczyzna 84     

2. Fotel do relaksacji (fotel gięty typu finka)
Siedzisko tapicerowane  Fotel tapicerowany tkaniną 
zmywalną 

Wysokość fotela 80 cm [+/-20 cm]
Szerokość fotela 70 cm [+/-15 cm]
Głębokość fotela 70 cm [+/-15 cm]

Kolor do ustalenia z Zamawiającym na podstawie palety 
kolorów dostępnych u Wykonawcy (w palecie 
obowiązkowo szarości oraz beże)

Przykładowe zdjęcie:

6 Dom Pomocy 
Społecznej Kalina, ul. 
Kalinowszczyzna 84
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3. Fotel leżanka – 
Możliwość regulacji od siedzącej do leżącej, 

wbudowany podnóżek, wysokie oparcie. 

Materiał zmywalny
Wymiary złożonego siedziska szerokość 60 cm  [+/- 

10 cm] x głębokość 60 cm [+/- 10 cm]
        Wysokość fotela 80 cm [+/-20 cm]

Kolor do ustalenia z Zamawiającym na podstawie 
palety kolorów dostępnych u Wykonawcy (w 
palecie obowiązkowo biel, czerń, szarości oraz 
beże)

Przykładowe zdjęcie
6
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4. Pufa relaksacyjna

Siedzisko typu worek,
Materiał zewnętrzny zmywalny
Wypełnienie – kulki styropianowe, 
Przykładowe zdjęcie:

Kolor obicia do ustalenia z Zamawiającym na 
podstawie palety kolorów dostępnych u 
Wykonawcy (w palecie obowiązkowo szarości 
oraz beże)

Niepełnosprawnych 
Fizycznie, ul. 
Kosmonautów 78          
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