ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych
Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zamawiający) reprezentowane przez Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
z uwzględnieniem poniższych wymagań.
1. Informacje o Zamawiającym
Województwo Warmińsko-Mazurskie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.
NIP: 739-29-65-551
REGON: 510750309

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych na
potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI FE) w Olsztynie.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, pkt 3, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego
wymaganych właściwości, jednostką miary, ilości oraz kolor.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w
Olsztynie,
Departamentu Koordynacji Promocji na potrzeby GPI FE w Olsztynie
- ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
b) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać
wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
c) Dostawa obejmuje transport, wniesienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego
oraz montaż na koszt Wykonawcy.
d) Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy
obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
e) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 2 lata, liczone od dnia dokonania odbioru
przedmiotu zamówienia.
f) Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 21 grudnia 2015 roku od dnia
zawarcia umowy.
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Nr

Przedmiot
zamówienia

1 Biurko 4 osobowe

2 Dostawka do biurka

3 Kontener

Ilość w
sztukach

Opis zamówienia
Biurko dla 4 pracowników w formie "lady" do obsługi klienta.
Jedno duże biurko tworzą 4 biurka prostokątne o wymiarach
gabarytowych: wysokość 720 mm, szerokość 1400 mm, głębokość
750 mm każde, oddzielone przepierzeniami z pleksi (bezbarwna,
matowa).
Każde stanowisko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę (4
szt.).
Biurka mają być połączone płytą w tym samym kolorze co biurka.
Płyta musi być stabilnie przymocowana do biurka i pleksi z
możliwością łatwego demontażu w przypadku zmiany ustawienia
biurek.
Do każdego biurka musi być przymocowana dostawka, która
została opisana w pkt. 2 tabeli.
Kolor: Klon.
Poniżej znajduje się rysunek przedstawiający projekt biurka
4 osobowego:

Uwaga!!! - wprowadza się tolerancję odchylenia od
przedstawionych powyżej wymiarów +/- 50 mm z
zastrzeżeniem, że wszystkie 4 biurka tworzące jedno duże
biurko dla 4 pracowników będą posiadały takie same gabaryty.
Do każdego z 4 biurek tworzących 1 duże biurko (opis w pkt. 1
tabeli) musi być przymocowana dostawka zaokrąglona, na jednej
metalowej nodze rurowej o średnicy 60 mm w kolorze stalowym.
Promień (a) dostawki (blatu) 400 mm. W pkt. 1 tabeli został
zamieszczony rysunek, na który naniesiony został sposób
przymocowania dostawek.
Kolor: Klon.
Kontener o wymiarach gabarytowych: wysokość 550 mm, szerokość
430 mm, głębokość 450 mm; klamki w kolorze stalowym;
wyposażony w 3 szuflady, wysuwane na prowadnicach metalowych
oraz zamontowane kółka jezdne; szuflady zamykane na centralny
zamek; kolor: Klon.
Uwaga!!! - wprowadza się tolerancję odchylenia od
przedstawionych powyżej wymiarów +/- 50 mm z
zastrzeżeniem, że wszystkie 4 kontenery będą posiadały takie
same gabaryty.
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4 Biurko pod laptop

5 Krzesło obrotowe

Biurko pod laptop na 4 metalowych nogach rurowych o średnicy 60
mm (kolor stalowy) z 2 przepustkami o wymiarach gabarytowych:
wysokość 720 mm, szerokość 1000 mm głębokość 750 mm. Kolor
blatu: Klon
Uwaga!!! - wprowadza się tolerancję odchylenia od
przedstawionych powyżej wymiarów +/- 50 mm.
Krzesło obrotowe dla osoby dorosłej z regulowaną wysokością
wyposażone w podłokietniki; podstawa pięcioramienna na kółkach
jezdnych; tapicerowane; kolor tapicerki: granatowy.
Każde z 3 krzeseł musi być takie same (takie same wymiary, odcień
koloru).
Fotel do poczekalni jednoosobowy, dla osoby dorosłej, obicie: ekoskóra, kolor: granatowy. Każdy z 3 foteli musi być taki sam (takie
same wymiary, odcień koloru). Poniżej zaprezentowany jest
przykładowy rysunek fotela:

9

9
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Drewniana ława do poczekalni, prostokątna o wymiarach
gabarytowych: wysokość 550 mm, szerokość 1000 mm głębokość
Ława
600 mm, drewniana, nogi ławy drewniane. Kolor: Klon.
Uwaga!!! - wprowadza się tolerancję odchylenia od
przedstawionych powyżej wymiarów +/- 50 mm.
Wieszak na ubrania stojący. Wieszak musi posiadać wypustki do
zawieszenia okryć wierzchnich oraz miejsce na parasole. Kolor
Wieszak na ubrania czarny.
Każdy z 2 wieszaków musi być taki sam (takie same wymiary,
odcień koloru).
Stół konferencyjny o wymiarach gabarytowych: wysokość 720 mm,
szerokość 1600 mm głębokość 800 mm. Kolor: Klon. Nogi stołu w
kolorze stalowym.
Stół musi być wyposażony w mechanizm pozwalający na jego
złożenie (po złożeniu nóg od stołu jego blat nie zmienia swojego
Stół konferencyjny
rozmiaru).
Uwaga!!! - wprowadza się tolerancję odchylenia od
przedstawionych powyżej wymiarów +/- 50 mm z
zastrzeżeniem, że wszystkie 4 stoły konferencyjne będą
posiadały takie same gabaryty.
Krzesło tapicerowane konferencyjne dla jednej dorosłej osoby, kolor
tapicerki: granatowy.
Uwaga!!! Krzesło tapicerowane musi być kompatybilne z wyżej
Krzesło tapicerowane opisanym stołem konferencyjnym, tak aby zapewnić
odpowiedni komfort użytkowania (odpowiednie wymiary
krzesła, które umożliwią użytkowanie go przy stole
konferencyjnym).
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11 Szafa aktowa

Szafa aktowa o wymiarach gabarytowych: wysokość 1800 mm,
szerokość 800 mm głębokość 380 mm z 4 półkami wewnętrznymi
(rozstaw półek musi umożliwiać przechowywanie segregatorów w
pozycji pionowej). W drzwiach zamontowany zamek. Kolor: Klon.
Uwaga!!! - wprowadza się tolerancję odchylenia od
przedstawionych powyżej wymiarów +/- 50 mm z
zastrzeżeniem, że wszystkie 4 szafy aktowe będą posiadały
takie same gabaryty.

4

Parametry techniczne materiału:
rodzaj okleiny – płyta melaminowana.
płyta wiórowa melaminowana dwustronnie w klasie higieny E1, o grubości:
-blaty biurek, stołów, dostawek i wieńce szaf (górne, dolne) - 28 mm;
-elementy konstrukcyjne i fronty – 18 mm.
Obrzeże płyt meblowych – wykonane z PCV w kolorze płyty ( grubość 1-2 mm).
Uchwyty meblowe – kolor stalowy.
Prowadnice do szuflad – rolkowe.
Uwaga!!! Wszystkie zaproponowane przedmioty zamówienia muszą być spójne
wizualnie.
Adres dostawy mebli biurowych:
OLSZTYN: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
4. Sposób złożenia oferty
4.1. Ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz
formularzu cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) należy dostarczyć
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: (tytuł zamówienia oraz nie otwierać) do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn, pokój nr 036 lub wysłać skan wypełnionych i podpisanych formularzy
(załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego) na adres e-mail: b.myslak@warmia.mazury.pl
4.2. Termin składania ofert: do 29 października 2015 roku.
4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Kryterium oceny oferty
Cena – 100%
6. Warunki płatności:
6.1. Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
po należytym wykonaniu dostawy do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę oraz po
dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie do 21 od daty
doręczenia.
6.2. Cena ofertowa ma zawierać wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
7. Kontakt z Zamawiającym
W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, należy kontaktować się z Błażejem
Myślakiem poprzez adres e-mail b.myslak@warmia.mazury.pl
8. Załączniki
Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1)
Wzór formularza cenowego (załącznik nr 2)
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Promocji
Radosław Zawadzki
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