Załącznik 4 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych których wartość nie przekracza
kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy PZP

( pieczęć na oryginale)
/ pieczęć zamawiającego /

Znak sprawy NR WT-I. 236.43.2019

Katowice, 14.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Z a m a w i a j ą c y : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul.
Wita Stwosza 36, zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli do Komendy Wojewódzkiej PSP Katowicach
ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice.
Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia i rodzaju mebli dla etapu I, II, III, IV opisane
są w załączniku nr 1 – specyfikacji technicznej (kosztorysu).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie
wskazane z niniejszym zapytaniu etapy.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji wszystkich lub niektórych etapów zamówienia
Do oferty każdy Wykonawca załączy:
- wypełnioną specyfikację techniczną ( kosztorys) – załącznik nr 1,
- kolorową wizualizację 3D wszystkich pomieszczeń objętych zapytaniem odwzorowujący ich
przyszły wygląd z uwzględnieniem wszystkich mebli będących przedmiotem zamówienia
- dokument potwierdzający odporność na ścieranie tkaniny siedziska i oparcia zgodnie z opisem
technicznym załącznika nr 1,
- dokument potwierdzający gęstość płyty meblowej zgodnie z opisem technicznym zał. nr 1.
Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Okres i warunki gwarancji: minimum 36 miesięcy
Kryteria oraz sposób oceny ofert: Cena 100 %
Warunki płatności: 14 dni od dnia wpływu faktury do KW PSP w Katowicach
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Ślęzak Tel: 32 621 55 01
Sposób przygotowania oferty:
Wymagane jest przesłanie oferty w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej
kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Na kopercie oferty należy zamieścić następujące dane: nazwa i adres Zamawiającego, oraz opis
„Oferta na: „ Dostawa i montaż mebli do KW PSP w Katowicach”. NIE OTWIERAĆ przed
21.03.2019r godz. 10.00, znak sprawy: WT-I.236.43.2019”
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice
Znak sprawy WT-I. 236. 43.2019”
OFERTA NA:
„Dostawa i montaż mebli do KW PSP w Katowicach”.
Nie otwierać przed 21.03.2019r godz. 10.00
( podpis na oryginale)

……………………………
/podpis Zamawiającego /
Pouczenie-informacja: niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty
najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia
umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie
umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.

Załącznik 4 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych których wartość nie przekracza
kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy PZP
/ pieczątka Wykonawcy /

Treść oferty / wypełnia Wykonawca /
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………………………………….....
NIP : …………………………………... Regon: ……………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego ......................................................................................................... .....
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ( łącznie za etap I, II, III, IV): za:
Cenę netto ………………………zł.
Podatek VAT: …………………...zł.
Cenę brutto : ….........….............. zł.
Okres i warunki gwarancji ……………………………………………………..…...................
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ............................................. .
Termin ważności oferty …………………………………………………………
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
…............................. ,dnia...........................
/ podpis Wykonawcy /

.

Załączniki:
- wypełniona specyfikacja techniczna ( kosztorys) – załącznik nr 1,
- kolorowa wizualizacja 3D wszystkich pomieszczeń objętych zapytaniem odwzorowujący ich przyszły wygląd,
z uwzględnieniem wszystkich mebli będących przedmiotem zamówienia
- dokument potwierdzający odporność na ścieranie tkaniny siedziska i oparcia zgodnie z opisem technicznym
załącznika nr 1,
- dokument potwierdzający gęstość płyty meblowej zgodnie z opisem technicznym załącznika nr 1.

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna ( kosztorys)

Wykonawca własnym transportem i na własny koszt:
- dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego;
- zmontuje meble w pomieszczeniach wskazanych w specyfikacji;
- dokona demontażu i wyniesienia dotychczasowego umeblowania pomieszczeń do innego
pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
Ze względu na specyfikę zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty i
wizualizacji każdego etapu, zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Zamawiającym.
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien osobiście zwymiarować pomieszczenia
oraz zweryfikować wymiary poszczególnych mebli, tak aby uniknąć ewentualnych niezgodności
i na tej podstawie dokonać właściwej wizualizacji oraz wyceny do oferty.
Na etapie wizji lokalnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki mebli.
W tym celu Wykonawca przedstawi próbnik kolorów płyt oraz tapicerek zgodnych z opisem.
Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej oraz będące jej następstwem błędy w złożonej ofercie
lub jej niezgodność z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego obciążać będą Wykonawcę.
ETAP I – POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE ( PARTER)
OPIS TECHNICZNY: Materiałem stosowanym do produkcji jest płyta wiórowa
melaminowana w określonym kolorze. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special)
zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny
E1.Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm - blaty stołów, boki regałów oraz wieńce.
Minimalna gęstość płyty meblowej (GM) wynosi 650 kg/m3 wg. normy PN –EN 323:1999
Krzesła tapicerowane do stołu ,pokoi hotelowych oraz sofy wypoczynkowej tapicerowane
tkaniną o równej lub wyższej niż 150 000 cykli wg. skali MartindaleIa w klasie
ścieralności wg. normy PN-EN ISO 12947-2:2000
Rodzaj

Ilość

Wymiary

7 szt. 80/60/h-200 cm
1. Szafa ubraniowo-aktowa
2szt. 140/60/h-75 cm
2. Biurko z szafką
3 szt.
70/60/h-75 cm
3. Biurko wolnostojące bez szafki
7 szt. 100/50/h-75 cm
4. Komoda z szufladami
5 szt.
40/40/h-50 cm
5. Szafka nocna z szufladą
5 szt. Wg ustawienia
6. Komplet paneli i zagłówków do łóżek
5szt. 205/94/h-35 cm
7. Stelaż metalowy łóżka z obudową płytową
8. Materac do łóżka
5 szt.
200/90 cm
9. Wieszak z bagażnikiem do przedpokoju
2 szt. 80//h-200 cm
10. Stół do pokoju gościnnego
2 szt. 140/70/h-75 cm
11. Stolik okolicznościowy kawowy
2 szt. 60/60/h-55 cm
12. Krzesło do stołu tapicerowane wg. opisu
8 szt. 57/54/h-80 cm
13. Krzesło tapicerowane do pokoi hotelowych
5 szt. 57/54/h-80 cm
wg. opisu
14. Sofa wypoczynkowa tapicerowana wg.
220/90/h – 100
2 szt.
opisu
cm
Łączna cena brutto w PLN

Cena brutto w
PLN

ETAP II - POMIESZCZENIE MEDYCZNO - SZKOLENIOWE
OPIS TECHNICZNY: Materiałem stosowanym do produkcji jest płyta wiórowa
melaminowana w określonym kolorze. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special)
zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny E1.Wąskie
płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm - półki, drzwi,
elementy wypełnienia, 2 mm - blaty stołów, boki regałów oraz wieńce. Minimalna gęstość
płyty meblowej (GM) wynosi 650 kg/m3 wg. normy PN –EN 323:1999
Krzesła tapicerowane do stołu ,pokoi hotelowych oraz sofy wypoczynkowej tapicerowane
tkaniną o równej lub wyższej niż 150 000 cykli wg. skali MartindaleIa w klasie ścieralności
wg. normy PN-EN ISO 12947-2:2000
Ilość

Wymiary

1. Zabudowa specjalna z drzwiami przesuwnymi

1 szt.

540/60/h-280 cm

2. Szafa specjalna na deski / nosze

1szt.

75/60/h-280 cm

Rodzaj

3. Krzesło tapicerowane wykładowe z ruchomym
blatem- wersja prawo lub lewo ręcznych do ustalenia
4. Panele ścienne płytowe ochronne do krzeseł - kpl

25 szt. 55/43/h – 82 cm
1 szt.

wg. pomiarów

5. Wieszak ścienny

1 szt.

200/30 cm

6. Zestaw siedzisk 4-osobowy na korytarz

2 szt.

230/60/h- 80 cm

Łączna cena brutto w PLN

Cena brutto w
PLN

ETAP III – DWA POMIESZCZENIA BIUROWE NR 11
OPIS TECHNICZNY: Materiałem stosowanym do produkcji jest płyta wiórowa melaminowana
w określonym kolorze. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i
gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny E1.Wąskie płaszczyzny
zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm - półki, drzwi, elementy
wypełnienia, 2 mm - blaty stołów, boki regałów oraz wieńce. Minimalna gęstość płyty
meblowej (GM) wynosi 650 kg/m3 wg. normy PN –EN 323:1999
Krzesła tapicerowane do stołu ,pokoi hotelowych oraz sofy wypoczynkowej tapicerowane
tkaniną o równej lub wyższej niż 150 000 cykli wg. skali MartindaleIa w klasie ścieralności wg.
normy PN-EN ISO 12947-2:2000
1. Biurko narożne na stelażu metalowym

1 szt.

160/105/h-75 cm

2. Kontener boczny z żaluzją i zamkiem

1 szt.

80/50/h-75 cm

3. Kontener 3-szufladowy pod biurko

2 szt.

43/50/h-60 cm

4. Dostawka z nogą podporową

2 szt.

70/35/h-75 cm

5. Stół konferencyjny

1 szt.

140/70/h-75 cm

6. Szafa ubraniowa specjalna

4 szt.

75/60/h-220 cm

7. Szafa aktowa specjalna

1 szt.

80/60/h-220 cm

8. Szafa aktowa 4-drzwiowa

1 szt.

90/40/h-220 cm

9. Nadstawka aktowa z drzwiami

5 szt.

75/60/h-50 cm

10. Regał gospodarczy z drzwiami

3 szt.

80/40/h-115 cm

11. Stolik okolicznościowy okrągły

1 szt.

Śr.70/h-75 cm

12. Biurko profilowane na stelażu metalowym

1 szt.

180/h-75 cm

13. Przesłona chłodziarki wraz blatem roboczym
14. Fotel obrotowy synchro z regulowanymi
podłokietnikami
15. Krzesło tapicerowane z podłokietnikami

1 szt.

Wg. pomiarów

2 szt. 70/70/h-124 cm
7 szt.

57/54/h- 80 cm

Łączny koszt brutto w PLN

ETAP IV – POMIESZCZENIE BIUROWE NR 8
OPIS TECHNICZNY: Materiałem stosowanym do produkcji jest płyta wiórowa melaminowana
w określonym kolorze. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i
gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny E1.Wąskie płaszczyzny
zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm - półki, drzwi, elementy
wypełnienia, 2 mm - blaty stołów, boki regałów oraz wieńce. Minimalna gęstość płyty
meblowej (GM) wynosi 650 kg/m3 wg. normy PN –EN 323:1999
Krzesła tapicerowane do stołu ,pokoi hotelowych oraz sofy wypoczynkowej tapicerowane
tkaniną o równej lub wyższej niż 150 000 cykli wg. skali MartindaleIa w klasie ścieralności wg.
normy PN-EN ISO 12947-2:2000
Ilość

Wymiary

1. Biurko wolnostojące płytowe

1 szt.

150/65/h-75 cm

2. Biurko płytowe z kontenerem i końcówką

1 szt.

155/70/h-75 cm

3. Kontener 3-szufladowy pod biurko

1 szt.

43/50/h-60 cm

4. Regał gospodarczy z drzwiami

1 szt.

80/40/h-115 cm

5. Listwa odbojowa ścienna

1 szt.

100/30 cm

6. Szafa aktowa specjalna z podziałem 4-drzwiowa

1 szt.

80/40/h-220 cm

7. Szafa ubraniowa specjalna

1 szt.

80/60/h-220 cm

8. Lustro ścienne wiszące + dodatkowe wieszaki

1 szt.

100/60 cm

9. Fotel obrotowy synchro z regulowanymi
podłokietnikami

2 szt.

70/70/h-124 cm

10. Krzesło tapicerowane z podłokietnikami

2 szt.

57/54/h- 80 cm

Rodzaj

Łączny koszt brutto w PLN

Koszt brutto w
PLN

