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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W  ZAMBROWIE  

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:                         

                                                                                                   
Telefon 86 271 27 99 
 NIP 723-14-98-759  REGON 001231575 
                                                                                                              godz. pracy 8.00- 16.00 

 

  

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW 

 

ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dodatkowego budynku Centrum 

Kultury w Zambrowie ul.Wyszyńskiego 2a.  
 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 

ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.) 

 
 
Zambrów dnia          31.10.2011r. 

                              
 
 
 
 
 
                                                           

 
ZATWIERDZAM 

 
Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Kultury 
W Zambrowie 

 

Marta Konopka 
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ROZDZIAŁ 1    Tryb udzielenia zamówienia   
 
1) Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartość 193 000 EURO 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz.759 z  późn. zm). 

2)   Miejsce publikacji :     portal UZP,  BIP Zamawiającego,      tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ  2    Przedmiot zamówienia 
 

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dodatkowego pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w 

Zambrowie ul.Wyszyńskiego 2a.  

Dostawa  obejmuje transport, montaż, instalację oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami stawianymi przez Zamawiającego. 

 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia , w tym zestawienie asortymentowo- ilościowe oraz minimalne 

wymagania techniczne i technologiczne jakim powinno odpowiadać zamawiane wyposażenie –zawarte w 

Załączniku nr   2 do SIWZ.  

3. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych, a  jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 

zamawiającego. Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 i art.30 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych 

dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanych w/w dokumentacji pod 

warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż 

założone  .W przypadku proponowania rozwiązań równoważnych oferowanego sprzętu, w celu 

umożliwienia dokonania oceny przez Zamawiającego porównania pod względem „nie gorsze niż 

przewidziane w SIWZ”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art.30 

ust.5 ustawy . 

4. W przypadku, gdy sprzęt lub urządzenia zostaną zamontowane, a następnie zostanie stwierdzona gorsza ich 

jakość techniczna niż założona w SIWZ i deklarowana w ofercie, Wykonawca na własny koszt wymieni 

zamontowany sprzęt lub urządzenia na zgodne z wymaganiami. 

5. Zamawiający wymaga, aby sprzęt, materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia posiadały wymagane przepisami stosowne atesty, świadectwa zgodności , świadectwa 

bezpieczeństwa.  

6.  Przedmiot zamówienia, zdefiniowany wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Kody  CPV: 

- 39000000-2 

- 39143120-3 

- 42999100-6 

- 44112200-0 

 

 

 

7.  Artykuły dostarczone w ramach realizacji umowy będą nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w 

pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania. 

 

II.     INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

III. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA  SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych według podziału na grupy wyszczególnione w 
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załączniku nr 2 (dopuszczalne jest składnie ofert w zakresie jednej kilku lub wszystkich niżej wskazanych 

grup )  :  

Załącznik 2 a   Przedmiot zamówienia – meble 
Załącznik 2 b – Przedmiot zamówienia drobne elementy wyposażania 

Załącznik 2 c-   Przedmiot zamówienia – wykładziny 

Załącznik 2 d-   Przedmiot Zamówienia – rolety panele ścienne , firany, zasłony 

Załącznik 2 e – Przedmiot zamówienia – Oświetlenie  

Załącznik 2 f -   Przedmiot zamówienia –odkurzacze 

Załącznik 2 g –  Przedmiot zamówienia – wyposażenie kuchni i baru 

Załącznik 2 h  – Przedmiot Zamówienia – elementy wystroju wnętrz   

 

IV. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA  SKŁADANIA OFERT  WARIANTOWYCH. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:    
Wymagany termin realizacji zamówienia  16. stycznia 2012 roku    

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  

 

1.  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy  spełniają warunki udziału w 

postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ( 

Dz.U. z 2010r. Nr113,poz.759 z późniejszymi zmianami),dotyczące: 

 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania  działalności  lub czynności , jeżeli ustawy nakładają     

       obowiązek ich posiadania; 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień. 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem       terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy- w tym okresie, 

wykonał  co najmniej dwie dostawy mebli oraz wyposażania dodatkowego zgodnego z przedmiotem 

zamówienia o łącznej wartości  nie mniejszej  niż  250.000. PLN brutto.  

  W przypadku składania ofert częściowych wykazując, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem       

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy- w tym 

okresie, wykonał  co najmniej dwie dostawy : 

  a)  mebli o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000 PLN  

  lub  

  b) elementów wyposażenia kawiarni , wykładzin , rolet , elementów oświetlenia, robót malarsko 

wykończeniowych, odkurzaczy łącznie lub w zakresie poszczególnej grupy o wartości nie mniejszej niż 

100.000 PLN  

 

1.3. dysponowania  odpowiednim    potencjałem      technicznym  oraz    osobami   zdolnymi do          

       wykonania zamówienia , 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże że: 

a) w przypadku złożenie oferty dotyczącej całości przedmiotu zamówienia posiada  środki  finansowe  lub  

zdolność  kredytową  o   wartości nie mniejszej niż 250.000 .PLN  brutto .  

b) w przypadku składania oferty częściowej posiada  środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  o   

wartości nie mniejszej niż 150.000 .PLN  brutto 

      

2. O udzielenie  niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ustawy. 

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolności finansowej  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając pisemne zobowiązanie 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonywaniu 

zamówienia. 

 

4. Spełnienie ww. wymogów, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów, o 

których  mowa w Rozdziale 3 pkt.I niniejszej  specyfikacji. 
 

Ocena spełniania ww warunków zostanie  dokonana wg. formuły „ spełnia - nie spełnia ” w oparciu o informacje zawarte 

w wymaganych oświadczeniach i dokumentach. 

 

ROZDZIAŁ 3 .       Oferta 
I. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU.  

1.   W   celu wykazania  spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,   o   których  

      mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający    żąda 

następujących  dokumentów:  

 

1.1. Oświadczenie  o  spełnieniu    warunków    udziału w postępowaniu  na podst.art.22 ust.1 Prawo  

       zamówień publicznych – zał.nr 3 do SIWZ; 

1.2. Wykaz  dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z podaniem ich rodzaju  i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie–  zał. 

nr 4;  

1.3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w  którym  wykonawca  

      posiada    rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych  lub   zdolność  

      kredytową  wykonawcy,  wystawionej  nie wcześniej    niż    3 miesiące  przed upływem  terminu  

      składania ofert,  

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 

okolicznościach, okolicznościach, których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Zamawiajacy żąda następujących 

dokumentów; 

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst.art.24 ust.1 –zał. nr 5. 

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne  przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w   

       celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy,   

       wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku  

       do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy- zał. nr 6, 

2.3. Aktualne   zaświadczenie    właściwego     naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzającego, że  

       wykonawca  nie zalega  z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,      że   uzyskał przewidziane  

       prawem  zwolnienie,    odroczenie   lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  

       całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  

       upływem terminu składania ofert; 

2.4. Aktualne zaświadczenie   właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych  lub     Kasy  

       Rolniczego   Ubezpieczenia   Społecznego     potwierdzającego,   że    wykonawca    nie  zalega  z   

       opłacaniem  składek na    ubezpieczenie    zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenia, że   uzyskał  

       przewidziane   prawem  zwolnienie,  odroczenie   lub   rozłożenie   na raty zaległych płatności lub  

       wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3  

       miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

2.5. Aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ar.24 ust.1 pkt.9  ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert ;  

3.  Informacja dla Wykonawców zamierzających wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np.           

     konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy winni spełniać następujące wymagania: 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
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Wykonawcy winni spełniać następujące wymagania: 

1)    Ustanowić    pełnomocnika    (lidera) do reprezentowania ich      w   postępowaniu o  udzielenie  

        niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie   zamówienia   publicznego.  Umocowanie  

        musi wynikać z pełnomocnictwa.  Treść  pełnomocnictwa   powinna   dokładnie określać  zakres  

        umocowania i w swej treści wskazywać niniejsze  postępowanie. 

 2)   Wymogi dotyczące  potencjału   ekonomicznego,  finansowego ,     technicznego,  doświadczenia  

       zawodowego oraz posiadania pracowników  zdolnych     do wykonania zamówienia  są  spełnione 

       jeżeli spełniają je łącznie   wykonawcy występujący wspólnie.     

 3)   Każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że  

        nie  podlega  wykluczeniu  na  podst. art.24  ust.1  ustawy    Pzp,  oświadczenie   i    dokumenty   

        potwierdzające,   że   Wykonawca   nie podlega   wykluczeniu   składa    każdy  z wykonawców  

        oddzielnie.  
 4)   Oświadczenie  o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu, określone  w art.22ust.1 ustawy  

        pzp    składa        pełnomocnik   (lider) do reprezentowania  wszystkich    wykonawców wspólnie  

        ubiegających się o zamówienie. 

 5)    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym  

         – liderem.  Płatności będą  wnoszone na  konto bankowe,  którego dysponentem z upoważnienia  

        uczestników będzie podmiot wiodący- lider . 

 6)   W przypadku    wyboru oferty   Wykonawców  występujących  wspólnie   Zamawiający     przed  

        podpisaniem   umowy   będzie         żądał       Umowy     regulującej   współpracę      podmiotów      

        występujących  wspólnie, która  zawierała  będzie  zobowiązanie  tych podmiotów do   solidarnej      

        odpowiedzialności   z   tytułu   nie     wykonania   lub     nienależytego  wykonania   zamówienia          

        publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 7)    W  przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawców występujących wspólnie, podać należy w  

        druku  oferty  jak  również w  innych dokumentach  w miejscu  np. „nazwa i adres wykonawcy”     

        pełne nazwy firm i adresy wszystkich Wykonawców  występujących wspólnie – z         

        zaznaczeniem  lidera.   

 

4.  Informacja dla  Wykonawców,którzy mają siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej  Polskiej: 

1)   Jeżeli   Wykonawca  ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania    poza  terytorium   Rzeczpospolitej  Polskiej  

zamiast     dokumentów,   o  których   mowa       w Rozdz.3 pkt.1.2ppkt.2,3,4 ; i ppkt.6  składa      dokument    

lub  dokumenty,     wystawione   w     kraju,   w   którym   ma    siedzibę    lub    miejsce     zamieszkania,         

potwierdzające odpowiednio, że: 

  a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

  b)   nie   zalega  z    uiszczaniem  podatków,  opłat    składek  na    ubezpieczenie   społeczne  i 

        zdrowotne     albo     że   uzyskał          przewidziane   prawem     zwolnienie,   odroczenie    lub  

        rozłożenie      na  raty  zaległych   płatności lub    wstrzymanie   w    całości wykonania decyzji     

        właściwego organu, 

  c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2)    Jeżeli , w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP , osoby o których mowa w art.24 

ust.1 pkt.4-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP , wykonawca składa w odniesieniu do 

nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 

niekaralności tych osób, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy  w miejscu zamieszkania tych 

osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je  dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

3)   Dokumenty, o których mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4)     Dokument, o którym mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem składania ofert. 

5)     Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1.3  ppkt.1 powyższe dokumenty zastępuje 

się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
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administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

5. Informacja dotycząca podwykonawców: 

W przypadku powierzenia podwykonawcy części zamówienia  Wykonawca poda , jakiej części dotyczy.  

 

II. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

   

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W  postępowaniu      oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz    informacje   Zamawiający                    

     i wykonawcy przekazują  pisemnie  lub faxem. 

3. Jeżeli    Zamawiający lub     wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia    oraz   

     informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawcy powinni  we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie   

     postępowania nadane przez Zamawiającego. 

5.  Korespondencję związaną z postępowaniem,  kierować należy na adres: 

     Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie ul. Grunwaldzka 1, 18-300 Zambrów  
6.  W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z  

     Marek Marcin Biernacki tel: 512 123 109 godz. 8.00-16.00 

7.  W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  

      Marta Konopka 692 567 127 

 

8.    Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ: 

a)  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, na piśmie, przesyłając treść pytania odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania 

lub umieści informację na własnej stronie internetowej informując o umieszczeniu odpowiedzi 

pytającego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert, 
b) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ, 

c) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia ,jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przedłuży termin składania ofert i poinformuje o 

tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści informację na stronie internetowej. 

 

III.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM : 

 

1. Oferta nie musi być zabezpieczona wadium: 

 

IV.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni .Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z 

upływem składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą  zwrócić się do 

wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie  terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania  ofertą - w formie pisemnej. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.3 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne  z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium  jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres. Jeżeli przedłużenie 

terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 

wadium lub przedłużenia dotyczy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oferta  z załącznikami wymaganymi w SIWZ oraz z Wykazem szczegółowym dostawy ( zał. nr 2 , musi 

być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej 

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać 

dołączone do oferty,  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony  z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się , iż wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

6. Wymaga się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 

wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

7. Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z podaniem ich 

ilości.  

8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „ Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U z 2003r. nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, 

aby były oddzielnie spięte. Zgodnie z tym  przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął działania w celu zachowania ich poufności. 

9. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 

10. Na kompletną ofertę składają się : 

1) Formularz ofertowy                                                            -     załącznik nr 1  do SIWZ 

2) Zestawienie oferowanej dostawy                                        -      załącznik nr 2   do SIWZ 

3) Dokumenty wymienione w  Rozdz. 3 pkt.I niniejszej SIWZ, 

4) Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym 

postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 

Wykonawców składających ofertę wspólną, 

 

Wykonawca w ramach oferty powinien wypełnić formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

do SIWZ. 

 

11. Ofertę  należy  umieścić w  zamkniętym  opakowaniu,  uniemożliwiającym  odczytanie zawartości  

      bez  uszkodzenia   opakowania. Powinno być oznaczone   nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

      zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane: 

 
nazwa adres Wykonawcy: 

_____________________________ 

_____________________________ 

Oferta  na: Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dodatkowego budynku 

Centrum Kultury w Zambrowie ul.Wyszyńskiego 2a  

Nie otwierać przed godziną 11:15   dnia 9.11 .2011  znak spr. ZP/01/2011 

 

  

 

12. Wykonawca  ma  prawo  wprowadzić  zmiany,  poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej               
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      lub  oferty   wyłącznie   przed    terminem  składania ofert pod warunkiem, że przed upływem tego                              

      terminu Zamawiający    otrzyma       pisemne       zawiadomienie   o wprowadzeniu zmian.   

      Powiadomienie o wprowadzeniu  zmian      musi być złożone     wg takich   samych zasadach, jak  

      składana   oferta   tj.w kopercie       oznakowanej napisem    „ZMIANA”       Koperty te  zostaną 

      otwarte    przy     otwieraniu    oferty     Wykonawcy,      który    wprowadził      zmiany    i      po  

      stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

   

13. Wykonawca ma  prawo    przed   upływem  terminu  składania   ofert wycofać się z postępowania    

      poprzez złożenie pisemnego powiadomienia,  wg takich  samych zasad  jak wprowadzanie zmian i              

      poprawek, z napisem  na  kopercie  „WYCOFANIE „.  

      Koperty z ofertami  wycofanymi nie będą otwierane. 

14. Oferta   złożona po terminie  składania  ofert  zostanie   niezwłocznie  zwrócona Wykonawcy  bez  

      otwierania. 

 

VI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – do dnia 09.11.2011 r. do godz.11.00   

   

2. Miejsce i termin otwarcia: pok. nr  dnia 09.11.2011r. o godz. 11.15. 

3. Otwarcie ofert  jest  jawne,  bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający poda  kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone. 

5. Podczas otwarcia   ofert, Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny oferty. 

6. Informacje,    o których mowa   w pkt.   5 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

obecni, na ich wniosek. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY : 

1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie 

brutto dostawy ująć  wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględnić koszt transportu, montażu ,gwarancji, podatków oraz inne opłaty.  

3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złotych polskich. Cena 

oferty, musi być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.(liderem) 

 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  : 

 

Poszczególne oferty oceniane będą przez Komisję Przetargową przy   skali punktowej, a następnie przeliczone 

wg wagi w kryterium           cena oferty brutto – 100%. 

1. Wykonawca, który złoży ofertę i zaproponuje najniższą cenę- otrzyma 100 pkt. pozostali wykonawcy 

otrzymają odpowiednio  mniej punktów, które zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru: 

najniższa cena oferty 

C oceny  = ------------------------------   x 100 pkt. 
cena oferty badanej 

 

2. Zamawiający dokona odrębnej oceny ofert, na poszczególne części zamówienia. 

 

3. Oferta, która  przedstawia najkorzystniejszy bilans( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 

ustalone kryterium) w danej części zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, w tej części pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością punktów uzyskanych.  
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4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względna to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 

terminie ofert dodatkowych. 

 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie. 

 

6.  Informacja dotycząca poprawienia omyłek w ofercie: 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1)   oczywiste omyłki pisarskie np.widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 

niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie; 

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek np. widoczny, 

niezamierzony błąd rachunkowy, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania 

arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, nieprawidłowo 

zaokrąglone wartości itp. 

3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

4)   Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział  4.  Umowa 
I.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

 

1. O  odrzuceniu ofert/y  oraz  o  wyborze   najkorzystniejszej    oferty,      Zamawiający  zawiadomi  

niezwłocznie  Wykonawców,    którzy    złożyli oferty    w przedmiotowym  postępowaniu,         podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieści informacje,  określone    w 

art.92 ust.1 pkt.1  Pzp    ( zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej  oferty)  na  stronie  

internetowej  www.mokzambrow.neostrada.pl  oraz w  siedzibie    na    „Tablicy  

ogłoszeń”   
3. Zamawiajacy zawrze   umowę    w sprawie  zamówienia publicznego  w terminie   nie   dłuższym   niż 10 

dni od     dnia przesłania       zawiadomienia o     wyborze oferty    najkorzystniejszej,   o ile nie wpłynął 

protesty  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 albo 15 dni jeżeli    

zostało przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiajacy  może  zawrzeć umowę w      sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 10-

dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum    ( tzn. wykonawcy określonemu w art.23 ust.1 ustawy 

Pzp) –  Zamawiający     przed podpisaniem umowy     zażąda  złożenia umowy regulującej współpracę 

wykonawców. 

6. Wykonawca     zobowiązany     jest  również   przedstawić    Zamawiającemu    do     akceptacji    umowy  

z  podwykonawcami robót  ( jeżeli występują). 

7. Jeżeli  wykonawca,  którego oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia   umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego   lub     nie    wnosi   wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy,  Zamawiający  może   wybrać ofertę  najkorzystniejszą   spośród   pozostałych   ofert,  bez 

przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba , że zachodzą przesłanki o których mowa w art.93 ust.1 

Pzp. 

 

II.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY : 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

III. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 

WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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NA TAKICH WARUNKACH 

 

1)  Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera  załącznik nr 7 wzór umowy. 
2)  Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku 

gdy na skutek nieprzewidywalnych okoliczności dotrzymanie terminu wykonania będzie niemożliwe przez 

oferenta. 

 

Rozdział 5.   Postępowanie odwoławcze 
 

I. POUCZENIE  O        ŚRODKACH           OCHRONY PRAWN PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU   POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1) Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz  

poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt5 ustawy Pzp. 

2)    Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego  

       podjętej  w  postępowaniu  o    udzielenie zamówienia   lub  zaniechaniu   czynności,  do     której  

       zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie  oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Terminy wniesienia odwołania: 

4) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę  jego wniesienia- jeżeli zostały  przesłane w sposób określone w art.27 ust.2 

ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia  lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość       o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Szczegółowe zasady postępowania wniesienia odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 

Pzp. 

8) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

9)  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

Załączniki 

Integralną częścią specyfikacji są załączniki: 
 Formularz ofertowy                                                                    - załącznik nr 1, 

 Zestawienie oferowanych dostaw – przedmioty zamówienia    - załącznik nr 2 

 Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu           - załącznik nr 3, 

 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                - załącznik nr 4, 

 Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania          - załącznik  nr 5 

 Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla osób fizycznych  -  załącznik nr 6   

  Wzór umowy                                                    - załącznik  nr 7 

 Aranżacja wnętrz budynku                                                             - załącznik nr 8 

 

……………………….. 
Podpis Zamawiającego 
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załącznik  nr 1 do SIWZ 
__________________________________ 

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców 

________________________ 

_________________________ 

__________________________ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawę wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie 

ul.Wyszyńskiego.  

 

Wykonawca: 

Firma: __________________________________________________________________________________                                                             

nazwa i adres Wykonawcy 

Oferujemy realizację zamówienia  w zakresie ……………………………………..................za cenę  : 

1)  wartość bez kwoty podatku VAT  _____________________________________________ złotych     

(słownie:_____________________________________________________________złotych___/100), 

2)  podatek VAT wg stawki ___% tj.______________________________________________ złotych 

3)  wartość  brutto z kwotą podatku VAT: __________________________________________złotych 

(słownie:_____________________________________________________________złotych___/100), 

 

1. Oświadczamy   że: 

 oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia  i zgodnie z załączonym do niniejszej oferty formularzem oferowanych dostaw, 

 zamówienie wykonamy  w  terminie:    ________________________________________ 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia , 

 udzielamy następujących gwarancji: _________________________________________________ 

 zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji. 

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 wadium w wysokości  __________ PLN zostało wniesione w formie: ______________________ 

2.   Zamówienie  zrealizujemy sami*/ przy  udziale  podwykonawców*,  którzy  będą realizować : 
a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić                                                                    

 

 

Ofertę niniejszą wraz z  załącznikami składamy na ____ kartkach. 

  

 

  _________________dnia _______  2011 

………………..……………………………… 
                                                                                                                     podpis osoby(osób) uprawnionej/ych  

                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy



13 

 

 

 

załącznik nr2 do SIWZ 

załącznik 2a – Przedmiot zamówienia – meble  
 

Przedmiot zamówienia - meble 
    

Meble 
Gabinet       

1 Biurko z pomocnikiem  200x170x75h, blena ze 
szkła 

1 

Opis w załączeniu - MEBLE 
GABINETOWE 

2 Szafka wisząca, 170x33x40h - dwoje drzwi 
szklanych (w technologii MEBLE GABINETOWE) 
podnoszonych do góry 

1 

3 Szafa ubraniowo-aktowa  121x42x190h 1 

4 Komoda aktowa 181x42x134 1 

5 FG - Fotel obrotowy tapicerowany skórą na 
kółkach, kolor kremowy lub czarny 

1 

Opis w załączeniu - FOTELE 
OBROTOWE 

6 Fotel konferencyjny - tapicerka zmywalna 
(powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester, 
odporność na ścieranie min 100tys cykli), stelaż 
chrom, kolor kremowy 

2 

Opis w załączeniu - FOTELE 
KONFERENCYJNE 
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7 Sofa 4 osobowa - tapicerka j.w 1 

Opis w załączeniu - SOFA i 
FOTELE - Gabinet 

8 Fotel – tapicerka j.w 2 

9 Stolik na stelażu metalowym - stylistycznie 
zbliżonym do sofy i foteli - blat szkło czarne 
malowane klejone na płycie MDF (18mm) okleina 
naturalna, identyczna jak w meblach 
gabinetowych wym 130x75x54h 

1 Stelaż o kształcie 
płozy wykonany z 
kształtownika o profilu 40mm x  
5 mm  

Sekretariat       

1 Lada recepcyjna z szafkami bocznymi oraz 
wiszącymi  

1 Wymiary, materiał, szczegóły 
konstrukcyjne - wg projektu; 
wykonanie zgodnie z opisem - 
MEBLE SKRZYNIOWE 

2 Zestaw szaf aktowo-ubraniowych wg projektu 1 Wymiary, materiał, szczegóły 
konstrukcyjne - wg projektu; 
wykonanie zgodnie z opisem - 
MEBLE SKRZYNIOWE 

3 Zestaw mebli do kuchni  1 Wymiary, materiał, szczegóły 
konstrukcyjne - wg projektu; 
wykonanie zgodnie z opisem - 
MEBLE SKRZYNIOWE 

4 Lodówka do zabudowy 1 Lodówka z zamrażalnikiem do 
zabudowy wys do 85cm, klasa 
energetyczna A+ 

5 Wykończenie ścian płytą meblową z boniowaniem  1 Wymiary, materiał, szczegóły 
konstrukcyjne - wg projektu 

6 Stolik fi60, stelaż krzyżak chrom, blat płyta gr 
18mm + klejone szkło w kolorze srebrnym 

1   
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7 FS Fotel obrotowy tapicerka tekstylna, 100% 
poliester, ciężar min 250g/m2, odporność na 
ścieranie min 100tys cykli, kolor - grafit 

2 

Opis w załączeniu - FOTELE 
OBROTOWE 

8 Fotel konferencyjny - tapicerka zmywalna 
(powłoka 100% PU, nośnik 70% poliester 30% 
bawełna, odporność na ścieranie min 70tys cykli), 
stelaż chrom, kolor czerwony 

2 

Opis w załączeniu - FOTELE 
KONFERENCYJNE 

Kawiarnia       

1 Bar - Zabudowa meblowa 1 Wymiary, materiał, szczegóły 
konstrukcyjne - wg projektu; 
wykonanie zgodnie z opisem - 
MEBLE SKRZYNIOWE 

2 Stolik 60x60x75 - blat płyta meblowa, stelaż 
chrom 

1 płyta gr 2,5cm, obrzeże PCV 
2mm, stelaż metaolwy - noga fi 
40 z konstrukcją podblatową 

3 

 
Krzesło składane  
 

 

2 stelaż metalowy chromowany, 
siedzisko ze sklejki  

4 Fotele kawiarniane, tapicerka zmywalna, stelaż 
chromowany, tapicerka nośnik 100% bawełna, 
powłoka 100%PU, odporność na ścieranie min 
40tys cykli, KOLOR FIOLET 

32 

Opis w załączeniu - FOTELE i 
SOFY DO KAWIARNI 

5 Kanapy do kawiarni - stelaż chrom, tapicerka j.w 6 
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6 Stolik fi 80, noga talerzowa chrom, blat szkło 
czarne klejone na płycie meblowej gr 18mm, 
obrzeże 2mm 

11 wg załączonego zdjęcia 

7 Stolik szklany, czarny 120x60x45 3 wg załączonego zdjęcia, szkło 
czarne gięte 

8 Krzesło barowe, stelaż chrom, obrotowe, 
siedzisko profilowane, tapicerka zmywalna, 
czarna  

5 wg załączonego zdjęcia 

9 Lustro - wg opisu w projekcie  3 lustro wykończone matą SIBU, 
identyczną jak w barze 

Sala konferencyjna     

1 Stół konferencyjny 880x372x72 wg projektu, blat z 
płyty w okleinie meleminowanej , stelaż malowany 
z elementami chromu 

1 

wg opisu - MEBLE 
KONFERENCYJNE 

2 Mównica 62x55x125H 1 

3 Fotel konferencyjny - tapicerka zmywalna 
(powłoka 100% PU, nośnik 70% poliester 30% 
bawełna, odporność na ścieranie min 70tys cykli), 
stelaż chrom, kolor czerwony 

27 

Opis w załączeniu - FOTELE 
KONFERENCYJNE 

Kuchnia dodatkowa     

1 Zestaw mebli kuchennych 1 Wymiary, materiał, szczegóły 
konstrukcyjne - wg projektu; 
wykonanie zgodnie z opisem - 
MEBLE SKRZYNIOWE 

2 Okap podszafkowy 1 kolor inox 

3 Stolik 70x70x75 - blat płyta meblowa gr 2,5cm, 
stelaż chrom 

1 blat grubości 2,5 cm, nogi fi 40, 
z konstrukcją podblatową 
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4 
 
Krzesło składane  
 

 

2 stelaż metalowy chromowany, 
siedzisko ze sklejki  

UWAGA! Załączone zdjęcia i szkice należy traktować jako poglądowe. 

 

 

FOTELE KONFERENCYJNE – opis  
 

Oparcie 
Oparcie wykonane na bazie kubełka  o grubości 10 mm z  zastosowaniem pianki wtryskowej , 
której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. Charakterystyczną chechą 
kubełka oparcia jest to że jego boki stanowią podłokietniki , o grubości 50 mm.  
  
  
Siedzisko 
Wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 10 mm  ,wykonane na  bazie pianki 
wtryskowej która gwarantuje długotrwałą odporność na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort . 
Sklejka siedziska posiada dodatkowe okrągłe otwory oraz podłużną szczelinę w tylnej części 
zapewniające przepływ powietrza w czasie siadania w celu uniknięcia powstawania  
nieprzyjemnych odgłosów przede wszystkim przy zastosowaniu materiałów tapicerskich nie 
przepuszczających powietrza. 
  
Oparcie i siedzisko stanowią osobne formatki sklejkowe połączone czterema elementami z 
blachy. 
Oba elementy posiadają proste , geometryczne kształty , Grubość siedziska wynosi 60 mm , a 
oparcia 50 mm. 
 
Konstrukcja i mechanizm 
Mechanizm –  amortyzator  z pamięcią obrotu – możliwość ruchu o 360 stopni , po wychyleniu 
zawsze wraca do pierwotnej pozycji. Amortyzator przymocowany jest do siedziska za pomocą 
specjalnie wyprofilowanej okrągłej blachy o grubości 9mm  
 
Konstrukcja 
Krzyżak wykonany jest z blachy o grubości 8 mm wycinany jest laserowo, do niego przyklejana 
jest 1mm blacha kwasoodpornej wycinanej laserowo, górna warstwa składa się z 3 częścico 
zapewnia brak odkształcania i falowania górnej warstwy  
 

 
 Parametry techniczne  

głębokość 

całkowita 

wysokość 

całkowita 

wysokość 

do 

siedziska 

wysokość 

podłokietnika 

650 860 430 240 

 

 

Wymagane atesty: 

-opinia zgodności z wymaganiami norm:PN- EN 1728:2000 , PN-EN 1022:2001 w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych . 

 

 FOTELE OBROTOWE – opis 
 

Oparcie 
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Kubełkowe oparcie sklejkowe o grubości 10 mm – boki sklejki połączone za pomocą 
specjalnych metalowych blach nie widoczne i nie wyczuwalne po otapicerowaniu. Boki sklejki 
po otapicerowaniu pełnią rolę podłokietników.  

Siedzisko 
Wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości min 11 mm posiadającej specjalny układ 
tapicerski z zastosowaniem  pianki wtryskowej , która  gwarantuje długotrwałą odporność na 
deformację oraz zapewnia optymalny komfort .Tapicerowane tkaniną lub skórą w tym 
tkaninami posiadającymi atest trudno zapalności .  
 

Mechanizmy  
 Tension slider z regulacją głębokości siedziska (G) 

a) Mechanizm T+X obsługiwany jest trzema dźwigniami oraz dwoma pokrętłami które 
znajdują się wewnątrz dźwigni. Dźwignie odpowiedzialne są za regulację odchylenia 
oparcia oraz zmianę jego wysokości. Pokrętłem regulujemy siłę ochylania oparcia oraz 
zmianę ustawienia kąta oparcia. 

b) Mechanizm G – obsługiwany jest dwoma dźwigniami pierwsza odpowiada za regulację 
kąta odchylenia oparcia oraz za regulację wysokości siedziska, druga służy do regulacji 
siły odchylenia oparcia  , dwie pozostałe dźwignie służą do regulacji wysuwu siedziska 
oraz do regulacji odchylenia kąta siedziska ważną funkcją mechanizmu jest to że 
wszystkie dźwignie znajdują się po jednej stronie mechanizmu( PRAWA STRONA ) – 
dodatkowo aby ułatwić obsługę dwie dźwignie służące do regulacji wysokości siedziska , 
regulacji kąta odchylenia , oraz do ustawienia siły odchylenia wykończone są szarym 
plastikim. 

Mechanizmy synchro  posiadają funkcję zapobiegającą uderzeniu oparcia w plecy po 
odblokowaniu oraz regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika 
.   

Podstawa  
Podstawa z polerowanego aluminium, kółka przeznaczone na miękkie podłoże o średnicy 65 

mm 
 

Wymagane atesty:  
- świadectwa badań wytrzymałościowych  
- zgodność z normą PN EN 1335-3:2009 
 

 
Parametry techniczne  

FG - Fotel do Gabinetu 

głębokość 

całkowita 

wysokość 

całkowita 

wysokość 

do 

siedziska 

wysokość 

podłokietnika 

710 1230-1510 445-555 240 

FS- Fotel do Sekretariatu 

głębokość 

całkowita 

wysokość 

całkowita 

wysokość 

do 

siedziska 

wysokość 

podłokietnika 

660 1050-1150 445-555 240 

 

FOTELE I SOFY DO KAWIARNI – opis  
 

Oparcie i siedzisko 
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Oparcie i siedzisko stanowią integralną całość – stelaż metalowy, zalewany w formie pianką o 
precyzyjnie dobranych parametrach, całość tapicerowana, kształt kubełka podkreślony 
kontrastowymi przeszyciami 
 
Konstrukcja i mechanizm 
 
FOTEL - Podstawa okrągła, metalowa chromowana, amortyzator z pamięcią powrotu, bez 
regulacji wysokości, obudowa amortyzatora chrom. mechanizm –  amortyzator  z pamięcią 
obrotu – możliwość ruchu o 360 stopni , po wychyleniu zawsze wraca do pierwo tnej pozycji.  
SOFA – stelaż metalowy 

 

 Parametry techniczne  

FOTEL  

głębokość 

całkowita 

wysokość 

całkowita 

wysokość 

do 

siedziska 

wysokość 

podłokietnika 

605 86 460 190 

SOFY  

głębokość 

całkowita 

wysokość 

całkowita 

wysokość 

do 

siedziska 

wysokość 

podłokietnika 

630 855 450 195 

 

Wymagane atesty: 

-opinia zgodności z wymaganiami norm:PN- EN 1728:2000 , PN-EN 1022:2001 w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych . 

 

 

FOTELE OBROTOWE – opis 

 

Oparcie 
Kubełkowe oparcie sklejkowe o grubości 10 mm – boki sklejki połączone za pomocą 
specjalnych metalowych blach nie widoczne i nie wyczuwalne po otapicerowaniu. Boki sklejki 
po otapicerowaniu pełnią rolę podłokietników.  

Siedzisko 
Wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości min 11 mm posiadającej specjalny układ 
tapicerski z zastosowaniem  pianki wtryskowej , która gwarantuje długotrwałą odporność na 
deformację oraz zapewnia optymalny komfort .Tapicerowane tkaniną lub skórą w tym 
tkaninami posiadającymi atest trudno zapalności .  
 

Mechanizmy  
 Tension slider z regulacją głębokości siedziska (G) 

c) Mechanizm T+X obsługiwany jest trzema dźwigniami oraz dwoma pokrętłami które 
znajdują się wewnątrz dźwigni. Dźwignie odpowiedzialne są za regulację odchylenia 
oparcia oraz zmianę jego wysokości. Pokrętłem regulujemy siłę ochylania oparcia oraz 
zmianę ustawienia kąta oparcia. 

d) Mechanizm G – obsługiwany jest dwoma dźwigniami pierwsza odpowiada za regulację 
kąta odchylenia oparcia oraz za regulację wysokości siedziska, druga służy do regulacji 
siły odchylenia oparcia  , dwie pozostałe dźwignie służą do regulacji wysuwu siedziska 
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oraz do regulacji odchylenia kąta siedziska ważną funkcją mechanizmu jest to że 
wszystkie dźwignie znajdują się po jednej stronie mechanizmu( PRAWA STRONA ) – 
dodatkowo aby ułatwić obsługę dwie dźwignie służące do regulacji wysokości siedziska , 
regulacji kąta odchylenia , oraz do ustawienia siły odchylenia wykończone są szarym 
plastikim. 

Mechanizmy synchro  posiadają funkcję zapobiegającą uderzeniu oparcia w plecy po 
odblokowaniu oraz regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika 
.   

Podstawa  
Podstawa z polerowanego aluminium, kółka przeznaczone na miękkie podłoże o średnicy 65 

mm 
 

Wymagane atesty:  
- świadectwa badań wytrzymałościowych  
- zgodność z normą PN EN 1335-3:2009 
 

 
Parametry techniczne  

FG - Fotel do Gabinetu 

głębokość 

całkowita 

wysokość 

całkowita 

wysokość 

do 

siedziska 

wysokość 

podłokietnika 

710 1230-1510 445-555 240 

FS- Fotel do Sekretariatu 

głębokość 

całkowita 

wysokość 

całkowita 

wysokość 

do 

siedziska 

wysokość 

podłokietnika 

660 1050-1150 445-555 240 

 

 

 

FOTELE KONFERENCYJNE – opis  
 

Oparcie 
Oparcie wykonane na bazie kubełka  o grubości 10 mm z  zastosowaniem pianki 
wtryskowej , której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. 
Charakterystyczną chechą kubełka oparcia jest to że jego boki stanowią podłokietniki , o 
grubości 50 mm. 

  
  
Siedzisko 

Wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 10 mm  ,wykonane na  bazie  pianki 
wtryskowej która gwarantuje długotrwałą odporność na deformację oraz zapewnia 
optymalny komfort . 
Sklejka siedziska posiada dodatkowe okrągłe otwory oraz podłużną szczelinę w tylnej 
części zapewniające przepływ powietrza w czasie siadania w celu uniknięcia powstawania 
nieprzyjemnych odgłosów przede wszystkim przy zastosowaniu materiałów tapicerskich 
nie przepuszczających powietrza. 
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Oparcie i siedzisko stanowią osobne formatki sklejkowe połączone czterema elementami 
z blachy. 
Oba elementy posiadają proste , geometryczne kształty , Grubość siedziska wynosi 60 
mm , a oparcia 50 mm. 

 
 
 
Konstrukcja i mechanizm 

Mechanizm –  amortyzator  z pamięcią obrotu – możliwość ruchu o 360 stopni , po 
wychyleniu zawsze wraca do pierwotnej pozycji. Amortyzator przymocowany jest do 
siedziska za pomocą specjalnie wyprofilowanej okrągłej blachy o grubości 9mm  

 
Konstrukcja - krzyżak wykonany jest z blachy o grubości 8 mm wycinany jest laserowo, do 
niego przyklejana jest 1mm blacha kwasoodpornej wycinanej laserowo, górna warstwa 
składa się z 3 częścico zapewnia brak odkształcania i falowania górnej warstwy  

 

 
 Parametry techniczne  

szerokość 

całkowita 

głębokość 

całkowita 

wysokość 

całkowita 

wysokość do 

siedziska 

wysokość 

podłokietnika 

650 650 860 430 240 

 

 

 

Wymagane atesty: 

-opinia zgodności z wymaganiami norm:PN- EN 1728:2000 , PN-EN 1022:2001 w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych . 
 

 

SOFA I FOTELE GABINETOWE – OPIS 
 

Kanapa czteroosobowa  z bokami na płozie   
 
Wymagane wymiary: 

 Szerokość siedziska 1900 mm  

 Szerokość oparcia 570 mm  

 Wysokość kanapy 780 mm 

 Głębokość siedziska 520 mm 

 Wysokość siedziska 430 mm  

 Wysokość oparcia 370 mm od poziomu siedziska  

 Szerokość całkowita 2140 mm 

 Głębokość całkowita 825 mm 

 Elementy boków o szerokości 120 mm 
 

Fotel  z bokami na płozie 
 
Wymagane wymiary: 

 Szerokość siedziska 776 mm  

 Szerokość oparcia 570 mm  

 Wysokość kanapy 780 mm 

 Głębokość siedziska 520 mm 

 Wysokość siedziska 430 mm  

 Wysokość oparcia 370 mm od poziomu siedziska  

 Szerokość całkowita 800 mm 
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 Głębokość całkowita 825 mm 

 Elementy boków o szerokości 120 mm 
 
Opis techniczny: 
 

 Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej i drewnianych listew  

 Oparcie posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są gumowe pasy 
tapicerskie 

 Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze  

 Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny faliste  

 Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku. 

 Kanapa posiada cztery miejsca siedzące  

 Elementy boczne opadające do przodu. 

 Elementy boczne o mniejszej głębokości niż fotel.  

 Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi 
krawędziami.  

 Stelaż o kształcie płozy wykonany z kształtownika o profilu 40mm x  5 mm o długości 725 
mm i wysokości 125 mm 

 Płozy montowane do elementów bocznych 

 Możliwość tworzenia systemowych rozwiązań w postaci narożników i dłuższych ciągów 
siedzisk 
 
 

 
Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2008 , EN 
12520:2010 , PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2009 1376 w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  . 

 

MEBLE SKRZYNIOWE - OPIS  

 

 

Meble biurowe 

 

Wymiary – wg projektu 

Materiały – płyta melaminowana dwustronnie, struktura biurowa - antyolsnieniowa 

Kolorystyka – Orzech California 

Meble wykonane z płyt wiórowych grubości 25 lub 18mm pokrytych melaminą w klasie 
higieny E-1. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą pcv. Ściany 
tylne mebli wykonane z płyty hdf (grubości 3mm).  

Korpusy szaf, szafek wykonane z elementów płytowych łączonych za pomocą złączy 
meblowych mimośrodowych. Tylna ściana wykonana z płyty hdf mocowana w 
nafrezowaniu boków i wieńców szaf za pomocą złączy stabilizujących. Wszystkie szafy 
wyposażone w zamki patentowe, szuflady kontenerów w zamki centralne. Szuflady na 
prowadnicach z samodomykiem ¾ wysuwu, żaluzje plastikowe, uchwyty dwupunktowe 
lub krawędziowe (do ustalenia z dostawcą) – chrom, regulatory poziomu szaf, elementy 
szklane – szkło lakobel klejone do płyty meblowej, elementy metalowe - chromowane 

 

 

Meble kuchenne. 

Wymiary – wg projektu 

Materiały – płyta melaminowana dwustronnie, struktura biurowa - antyolsnieniowa 

Kolorystyka – Orzech California 
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Korpusy mebli wykonane z płyt laminowanych w klasie higieny E-1 grubości 18mm, oklejonej 

pcv. Fronty szafek wykonane z płyty j.w . Zabudowa dolna składająca się z szafek zamkniętych 

(w tym szafka pod zlewozmywak) oraz szuflad, głębokość szafek 56cm, wysokość 85 cm. 

Szuflady na prowadnicach metalowych typu metabox ze spowalniaczem, zawiasy puszkowe 

samo domykające się, regulowane w trzech płaszczyznach. Szafki na nogach kuchennych 

wysokości 10 cm z regulacją, przysłoniętych jednym wspólnym cokołem. Szafki górne głębokość 

31 cm, wysokość 72 cm zrobione w systemie tradycyjnym. Dodatkowo w szafce nad 

zlewozmywakiem wkład suszarkowy - ociekacz na naczynia. 

Blaty wykonane w technologii postforning grubości 38 mm o profilu „C”kolor do ustalenia  

 
MEBLE GABINETOWE - OPIS  SYSTEMU 

 

BLATY BIUREK I STOŁÓW:  

 - Płyta MDF okleinowana fornirem, klejona warstwowo - łączna grubość 60mm; 

 -Wstawka z MDF lakierowanego na wysoki połysk;  

 -Blat łączony z podstawą uciosowo pod kątem 45º;  

PODSTAWY BIUREK I STOŁÓW: 

 -Płyta MDF okleinowana fornirem, klejona warstwowo - łączna grubość 60mm; 

SZAFY: 

 -Płyta MDF okleinowana fornirem - grubość 18mm; 

 -Otwieranie drzwi za pomocą systemu PUSH 

 -Boki i krawędzie drzwi profilowane uciosowo pod kątem 45º;  

 -Półki na podpórkach SECURA, brzegi oklejone fornirem z czterech stron;  

 -Stopki do wypoziomowania - zakres regulacji do 15mm; 

 -Cokół wysokości 8cm; 

 -Wnętrze w kolorze czarnym; 

 -Ściana tylna w szafkach i komodach do wys. 92cm z płyty MDF fornirowanej,  

grubość 18mm, pozostałe szafy - ściana tylna z czarnego HDF o gr. 3mm,  

za otwartymi przestrzeniami tył z płyty MDF fornirowanej grubości 18mm; 

 -W drzwiach wstawki z czarnego szkła LACOBEL  

 -Drzwi szafek wiszących - czarne szkło LACOBEL 

KOLORYSTYKA 

- okleina naturalna DĄB KAKAO, szkło i MDF - CZARNY POŁYSK 
 
MEBLE KONFERENCYJNE - OPIS SYSTEMU 

 

Wymiary –     880x372x72, blaty głębokości ok 93cm 

Materiały – płyta melaminowana dwustronnie, struktura biurowa - antyolsnieniowa 

Kolorystyka – Orzech Aida 

 

Stół konferencyjny  wykonany z płyty melaminowanej dwustronnie Podstawę blatów stanowią stelaże z 
profili aluminiowych o przekroju trójkąta równobocznego. Aluminiowe profile zakończone są 
chromowanymi detalami. Na wewnętrznej krawędzi stołu osłona z płyty melaminowanej. Pod blatem 
stołu należy zamontować kanał kablowy pozwalający na dowolne rozprowadzenie okablowania.  
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Stół według projektu 
 
 
 

Zestaw szaf wykonany z płyt melaminowanych j.w. Konstrukcję szaf stanowią nogi metalowe w 
przekroju trójkątne, z jednej strony pogrubiany bok szafy przechodzi w wieniec góry, połączenie płyt pod 
kątem 45st, z chromowaną wstawką. Na poziomie realizacji konieczne będzie dostosowanie wysokiej 
szafy do sprzętu audiowizualnego oraz wykonie z płyty otwieranego kanału kablowego między wieńcem 
szafy a sufitem. 

 
 

SOFA I FOTELE GABINETOWE – OPIS 
 

Kanapa czteroosobowa  z bokami na płozie   
 
Wymagane wymiary: 

 Szerokość siedziska 1900 mm  

 Szerokość oparcia 570 mm  

 Wysokość kanapy 780 mm 

 Głębokość siedziska 520 mm 

 Wysokość siedziska 430 mm  

 Wysokość oparcia 370 mm od poziomu siedziska  

 Szerokość całkowita 2140 mm 

 Głębokość całkowita 825 mm 

 Elementy boków o szerokości 120 mm 
 

Fotel  z bokami na płozie 
 
Wymagane wymiary: 

 Szerokość siedziska 776 mm  

 Szerokość oparcia 570 mm  

 Wysokość kanapy 780 mm 

 Głębokość siedziska 520 mm 

 Wysokość siedziska 430 mm  

 Wysokość oparcia 370 mm od poziomu siedziska  

 Szerokość całkowita 800 mm 

 Głębokość całkowita 825 mm 

 Elementy boków o szerokości 120 mm 
 
Opis techniczny: 
 

 Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej i drewnianych listew  

 Oparcie posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są gumowe pasy 
tapicerskie 

 Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze  

 Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny faliste  

 Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku. 

 Kanapa posiada cztery miejsca siedzące  

 Elementy boczne opadające do przodu.  

 Elementy boczne o mniejszej głębokości niż fotel.  

 Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi 
krawędziami.  

 Stelaż o kształcie płozy wykonany z kształtownika o profilu 40mm x  5 mm o długości 725 
mm i wysokości 125 mm 

 Płozy montowane do elementów bocznych 

 Możliwość tworzenia systemowych rozwiązań w postaci narożników i dłuższych ciągów 
siedzisk 
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Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2008 , EN 
12520:2010 , PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2009 1376 w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  . 
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Załącznik 2 b – Przedmiot zamówienia drobne elementy wyposażania  

Przedmiot zamówienia drobne elementy wyposażenia 
    

Lp Dotyczy Ilość Opis /Charakterystyczne parametry/ ilość m2, mb 
itp. 

Gabinet       

1 Lustro w srebrnej ramie 120x60 1 Ramka aluminiowa szer min 22mm 

2 Drzewo bonzai w  donicy w kolorze 
grafitowym 

1 Kwiaty doniczkowe w formie drzwa bonsai, donice - 
osłony w kolorze grafirowym, wykonane z tworzywa lub 
metalowe 

3 Ramki ze szkłem - kolor chrom, wym 
50x70 

2 Ramka aluminiowa szer min 22mm 

Hool       

1 Drzewo bonzai w  donicy w kolorze 
grafitowym (wysokie min. 150cm) 

8 j.w 

2 Ramki ze szkłem - kolor chrom, wym 
50x70 

30 Ramka aluminiowa szer min 22mm 

3 Lustro ramie 210x160 4 Ramka aluminiowa szer min 22mm 

Budynek 

1 Tabliczki na toalety 20 Format  10cm/10cm. Laminat grawerski 1,6mm, 
grawerowany laserowo z podkładem z plexi 3mm kolor 
Litery i grafika w wersji monochromatycznej. 
Projekt tabliczek i napisy do ustalenia ze zleceniodawcą 

2 Tabliczka grawerowana na drzwi 50 Format A5. Laminat grawerski 1,6mm, grawerowany 
laserowo z podkładem z plexi 3mm kolor 
Litery i grafika w wersji monochromatycznej. 
Projekt tabliczek i napisy do ustalenia ze zleceniodawcą 

3 Aparat telefoniczny  12 * OPISY NA OBUDOWIE W JĘZYKU POLSKIM 
* DATA PORT 
* PAMIĘĆ 3 NUMERÓW TELEFONICZNYCH 
WYBIERANYCH JEDNYM PRZYCISKIEM 
* SKRÓCONE WYBIERANIE 10 NUMERÓW 
TELEFONICZNYCH 
* PRZYCISK FLASH 
* USTAWIENIE PAUZY 
* 3-STOPNIOWA REGULACJA GŁOŚNOŚCI 
DZWONKA (GŁOŚNO / CICHO / WYŁĄCZONY) 
* LAMPKA SYGNALIZACJI DZWONKA 
* REGULACJA GŁOŚNOŚCI W SŁUCHAWCE 
(NORMALNY / ŚREDNI / WYSOKI) 
* MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ŚCIANIE 
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Załącznik 2 c Przedmiot zamówienia – wykładziny  

 

Przedmiot zamówienia - wykładziny 
    

Lp Dotyczy Ilość Opis /Charakterystyczne parametry/ ilość 
m2, mb itp. 

        

1 Wykładzina dywanowa z usługą 
montażu dot. Gabinet, Sekretariat, Sala 
konferencyjna 

1kmp Ilość ok. 200m2, koszt montażu z chemią 
budowlaną, wykładzina o parametrach nie 
gorszych niż Carpetconcept Net Rips waga 
1620g/m2, całkowita wysokość 4,5mm, grubość 
runa 720g/m2, ilość tuftowań 110500/m2,  
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Załącznik 2 d Przedmiot Zamówienia – rolety panele ścienne , firany, zasłony  

 

Przedmiot zamówienia – rolety panele ścienne firany zasłony 
    

Lp Dotyczy Ilość Opis /Charakterystyczne parametry/ ilość m2, mb itp. 

Rolety i panele ścienne 

Gabinet       

1 

Zestaw rolet typu Black Out - wg 
opisu w projecie 

1kmp Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara ok 
8,5m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze stolarki 
okiennej. Model o parametrach nie gorszych niż: BESTA ALU 
dowolny kolor RAL, tkanina SUNTIME DO LIGHT GREY 

2 

Panele zasłaniające okna - wg 
opisu w projekcie 

1kmp Osłona o parametrach nie gorszych niż: PANEL TRACK, sterowanie 
elektryczne na pilot, tkanina niepalna ok 16,3m2, mechanizm w 
kolorze Naturalnej Anody.Tkanina ozdbna ażurowa system panet 
track ABSOLUTES 5-torowy, jednostronny z silniekiem systemy 
Absolute. Tkanina Bali White 

Sekretariat       

1 

Zestaw rolet typu Black Out - wg 
opisu w projecie 

1kmp Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara ok 
8,5m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze stolarki 
okiennej.Model nie gorszy niż: BESTA ALU tkanina SUNTIME DO 
LIGHT GREY 

2 

Panele zasłaniające okna - wg 
opisu w projekcie 

1kmp Osłona o parametrach nie gorszych niż: PANEL TRACK, sterowanie 
elektryczne na pilot, tkanina niepalna ok 14,98m2, mechanizm w 
kolorze Naturalnej Anody.Tkanina ozdbna ażurowa system panet 
track ABSOLUTES 5-torowy, jednostronny z silniekiem systemy 
Absolute. Tkanina Bali White 

Kawiarnia       

1 Nalepki na szyby nad barem - 
półprzezroczyste z wzorem 
kwiatowym (do uzgodnienia po 
wyborze oferenta) 

1kmp Wyklejenie dowolnego wzoru za pomocą foli matowych lub 
dekoracyjnych ok 2,7m2.  Wycięcie dowolnego wzoru z foli okiennej 
wyciętej za pomocą Plotera i przyklejenie na szybę. 

Sala konferencyjna     

1 Panele okienne - wg opisu w 
porjekcie (system elektryczny) 

1kmp Osłona o parametrach nie gorszych niż: PANEL TRACK, sterowanie 
elektryczne na pilot, tkanina niepalna ok 53m2, mechanizm w kolorze 
Naturalnej Anody. Tkanina zaciemniająca, system panet track 
ABSOLUTES 5-torowy, dwustronny z silniekiem systemy Absolute. 
Black Window 

2 Rolety na drzwiach  1kmp Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina niepalna, jasno szara ok 
4,32m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze stolarki 
okiennej.Model nie gorszy niż: BESTA ALU tkanina SUNTIME DO 
LIGHT GREY 

Pokój biurowy     

1 

Zestaw rolet okiennych - wg opisu 
w projecie 

1kmp Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara, 
przezierna ok 4,3m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze 
stolarki okiennej. 

Informatyk    

1 

Zestaw rolet okiennych - wg opisu 
w projecie 

1kmp Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara 
nieprzezierna typu BLACK OUT  ok 6,5m2, prowadnice i obudowa 
mechanizmu w kolorze stolarki okiennej. 

Gareroba męska   

1 

Zestaw rolet okiennych - wg opisu 
w projecie 

1kmp Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara, 
przezierna ok 3,6m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze 
stolarki okiennej. 

Garderoba damska   
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1 

Zestaw rolet okiennych - wg opisu 
w projecie 

1kmp Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara, 
przezierna ok 3,6m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze 
stolarki okiennej. 

Kasa    

1 

Zestaw rolet okiennych - wg opisu 
w projecie 

1kmp Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara, 
przezierna ok 2,2m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze 
stolarki okiennej. 

Sala Taneczna   

1 

Zestaw rolet okiennych - wg opisu 
w projecie 

1kmp Rolety wolowiszące w obudowie, w kolorze szarym lub anodzie, 
tkanina typu dzień noc w kolorystyce szarości sterowanie elektryczne 
na pilot.  

Zasłony i firany 
Kawiarnia       

1 Karnisze chrom do 
zasłon/przegród 

1kmp Stal nierdzewna / pojedynczy / techno 20 / kolor inox / 2 kpl. 
Montowany do sufitu 

2 Karnisze elektryczne do firan i 
zasłon 

1kmp Karnisz z napędem elektrycznym zasilany napięciem 24 V.Prędkość 
przesuwania zasłon 15 cm / zasilacz zewnętrzny 24V/ 2,7A z 
uchwytem mocującym do ściany / 15-to kanałowy pilot 

3 Zasłony do przegród - wg opisu w 
projekcie 

1kmp Tkanina w szer.154 cm / blackout – tkanina zaciemniająca / atest 
trudnopalności B1 – DIN 4102-1, 12mb - 2 zasłony. Zasłony na 
wbitych kołach mosiężnych, wsuwanych na rurę 

4 Firany - wg opisu w projekcie 1kmp Tkanina w szerokości 316 cm / dół zakończony fabrycznie 
obciążnikiem ołowianym / atest trudnopalności B1 – DIN 4102-1; 
46mb - 5 firan.Firany marszczone w proporcji 1:2,5 

5 Zasłony wg opisu w projekcie 1kmp Tkanina w szer.154 cm / blackout – tkanina zaciemniająca / atest 
trudnopalności B1 – DIN 4102-1, 66mb - 8 zasłon. Zasłony 
sztukowane z kilku długości, proporcja marszczenia 1:2 

    

Uwaga! Podane powyżej nazwy własne należy traktować jako wskazanie parametrów technicznych a nie konkretnych 
producentów. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej w zakresie jakości, funkcjonalności i stylistyki. Oferent, z którym 
zostanie podpisana umowa jest zobowiązany do potwierdzenia wymiarów w naturze, przedstawienia wzorników kolorystycznych 
zamawiającemu do wyboru. 
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Załącznik 2e – Przedmiot zamówienia – Oświetlenie  

Przedmiot zamówienia  - Oświetlenia 

L.P. Dotyczy Ilość opis 

Elementy wystroju wnętrz 

Gabinet 

1 Zestaw lamp do gabinetu - 
wg wykazu w 
projekcie 

1kmp  1) Lampa podłogowa MASSIVE 
BEATRIX czarna 1 sztuka 2)Lampa 
stołowa MASSIVE COPI czarna 
1sztuka 3) oswietlenie LED 12, 2 mb 

Sekretariat 

1 Zestaw lamp do 
sekretariatu - wg wykazu 
w projekcie 

1kmp Lampa MASSIVE wg projektu stojaca 
1 szt 
 

Kawiarnia 

1 Zestaw lamp i ledów do 
kawiarni - wg 
wykazu w projekcie 
 

1kmp 1) Lampa podłogowa MARSTRAND 
czarna 5 sztuk 2)Lampa wisząca 
GALAKSI czarna 6 sztuk 3)oświetlenie 
LED 36 mb 

Hol 

1 zwisającej - wg wykazu w 
projekcie 

1kmp Zestaw lamp zwisajacych 
SYMPATICA kolor ciemno czerwony 
wraz z montazem 
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Załącznik 2f Przedmiot zamówienia –odkurzacze  

Przedmiot zamówienia - odkurzacze 
L.P. Dotyczy Ilość opis 

1 
Urządzenie do czyszczenia 

dywanów i wykładzin 
dywanowych  

1 szt. Wydajność czyszczenia (dogłębne / kapsułkowanie) m2/h 350 -1000 

podciśnienie [mbar] 300 

moc maksymalna [W] 1130 

Wydatek powietrza dm?/s 45 

szerokość szorowania [mm] 410 

szerokość odsysania [mm] 450 

zbiornik czysta/brudna woda [l] 45/38 

waga [kg] 48 

wymiary dł.x szer.x wys. [mm] 770x545x1250 

2 
Urządzenie do szorowania i 

odsysania zarówno podczas 

poruszania się do przodu jak i do 
tyłu. 

 

1 szt. szerokość robocza [mm] 300 

wydajność [m2/h] 200 

prędkość szczotki [obr/min] 1450 

zbiornik czysta/brudna woda [l] 4/4 

waga [kg] 12 

wymiary dł.x szer.x wys. [mm] 390 x 335 x 1180 

numer katalogowy 1.783-205.0 

3 Szorowarka do w czyszczenia 

zasadniczym, zachowawczym, a 

także polerowaniu podłóg 

twardych. Ekonomiczne 

zastosowanie ma miejsce na 

powierzchniach od 200 do 800 m² 

1 szt. szerokość szorowania [mm] 400 

szerokość odsysania [mm] 770 

moc maksymalna [W] 1880 

wydajność [m2/h] 1600 

nacisk szczotki [g/cm2] 240 

napięcie [V] 230 

zbiornik czysta/brudna woda [l] 25/25 

prędkość szczotki [obr/min] 1000 

waga [kg] 55 

wymiary (gł. x szr. x wys.) 800 x 575 x 830 

4 Odkurzacz wydajny, cichy 

odkurzacz do odkurzania “na 

sucho” wykładzin tekstylnych 

2 szt.  Wąż ssący, 2.5 m 

 Rura teleskopowa, . 

 Przełączana ssawka podłogowa, 285 mm 

 Dysza podłogowa 

 Ssawka szczelinowa 

 Szczotka do kaloryferów 

 Ssawka do tapicerki 

moc maksymalna [W] 1300 

podciśnienie [mbar] 244 

wydatek powietrza [l/s] 61 

pojemność zbiornika [l] 15 

waga [kg] 8 

kabel zasilający [m] 15 

średnica standardowa [mm] 32 

wymiary dł.x szer.x wys. [mm] 406 x 320 x 434 
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Załącznik 2 g – Przedmiot zamówienia – wyposażenie kuchni i baru  

 

Przedmiot zamówienia - wyposażenie kuchni i baru 

Lp. Nazwa  Wymiary  Ilość 

  [ - ] [ mm ] [ szt. ] 

1. STÓŁ NIERDZEWNY Z SZAFKĄ I BLOKIEM SZUFLAD DRZWI SUWANE RANT Z TYŁU 1200x600x850 1 

2. STÓŁ NIERDZEWNY Z PÓŁKĄ RANT Z TYŁU 1000x600x850 1 

3. 

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY 3 x 1/1 GN  MOC: 5,1 kW, ZASILANIE 400 V Z 
SONDĄ DO POTRAW, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PÓŁKAMI 67 mm, MASA 45 kg, ZE 
SPRYSKIWACZEM I AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM MYCIA  

750x805x498 

1 
PODSTAWA OTWARTA POD PIEC Z JEDNYM KOMPLETEM PROWADNIC 748x550x850 

PÓŁAUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY ZASILANIE 230 V, PRZEPŁYW WODY 
30L/min 

495x225x435 

PŁYN MYJĄCY 5 L 

PŁYN PŁUCZĄCY 5 L 

4. STÓŁ NIERDZEWNY Z PÓŁKĄ RANT Z TYŁU 900x600x850 1 

5. 
STÓŁ NIERDZEWNY Z PÓŁKĄ I ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM RANT Z TYŁU, ZLEW Z PRAWEJ 
STRONY 

1500x600x850 
1 

BATERIA UMYWALKOWA PROFESJONALNA   

6. 
STÓŁ NIERDZEWNY ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, OTWOREM NA ODPADY I MIEJSCEM 
NA ZMYWARKĘ PODBLATOWĄ Z PRAWEJ,STRONYRANT Z TYŁU 

2000x600x850 
1 

BATERIA PRYSZNICOWA Z WYLEWKĄ   

7. 

ZMYWARKA PODBLATOWA ZASILANIE 230V, MOC: 3,13 kW,WBUDOWANE DOZOWNIKI PŁYNU 
MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO,WBUDOWANY BOILER WODY DO PŁUKANIA.  
WBUDOWANA POMPA SPUSTOWA I DODATKOWY PROGRAM SPUSTU WODY, ZUŻYCIE WODY 
2,5 LITRA NA CYKL 

470x520x720 

1 
PŁYN MYJĄCY 3 L 

PŁYN NABŁYSZCZAJĄCY 3 L 

PÓŁAUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY ZASILANIE 230 V, PRZEPŁYW WODY 
30L/min 
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8. REGAŁ SPAWANY NIERDZEWNY OCIEKOWY  4 PÓŁKI PERFOROWANE  1000x600x1800 1 

9. SZAFA NIERDZEWNA DRZWI SUWANE 1200x600x1800 1 

10. 

SZAFA CHŁODNICZA DWUDRZWIOWA ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA STAL 
GALWANIZOWANA, WENĘTRZNA POWIERZCHNIA STAL NIERDZEWNA, IZOLACJA TERMICZNA 
POLIURETANOWA, SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ DRZWI, POJEMNOŚĆ 1400 L ZASILANIE 230 V 
MOC: 704 W, WYPOSAŻONA W 5 PÓŁEK RUSZTOWYCH Z PROWADNICAMI NA KAŻDE DRZWI 
(TRZY W STANDARDZIE + DWIE DODATKOWE NA KAŻDE DRZWI), WYPOSAŻONA W ZAMEK 
DO DRZWI, MOŻLIWOŚĆ REGULACJII ODSTĘPÓW MIĘDZY PÓŁKAMI, ODPAROWANIE WODY Z 
ROZMRAŻANIA PAROWNIKA 

1400x800x2025 1 

11. PÓŁKA NIERDZEWNA DWUPOZIOMOWA 1200x300x390 1 

12. 
KUCHENKA PODWÓJNA CERAMICZNA ELEKTRYCZNA NASTAWNA, DWA POLA GRZEWCZE 
ŚREDNICY 21 i 15 cm , OBUDOWA Z ALUMINIUM ,PŁYTA ZE SZKŁA CERAMICZNEGO, MOC: 
3000 W ZASILANIE 230 V 

305x585x90 1 

13. 
OKAP NIERDZEWNY TRAPEZOWY Z ŁAPACZAMI TŁUSZCZU I OŚWIETLENIEM HALOGENOWYM 

1700x1000x450 1 
WENTYLATOR KANAŁOWY Z KOŁNIEŻEM MONTAŻOWYM WYDAJNOŚĆ 1000m3 /h 

REGULATOR OBROTÓW Z PŁYNNĄ REGULACJĄ 

  BAR     

14. 
EKSPRES CIŚNIENIOWY KOLBOWY DWUGRUPOWY BEZ PODŁĄCZENIA WODY Z DYSZĄ 
GORĄCEJ PARY I DYSZĄ GORĄCEJ WODY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ NACZYNIA 11 cm, 
POJEMNOŚĆ NA WODĘ 3 L 

340x420x390 1 

15. SZAFA CHŁODNICZA PODBLATOWA ZASILANIE 230 V MOC: 0,09 kW NOŚNOŚĆ PÓŁEK 8 kg, 
OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA, 

600x600x850 1 

16. SZAFA MROŹNICZA PODBLATOWA ZASILANIE 230 V MOC: 0,11 kW, OBUDOWA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ, WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA,PÓŁKI MROŻĄCE 

600x600x850 1 

17. 
MŁYNEK DO KAWY STEROWANIE MANUALNE. PRECYZYJNE ODMIERZANIE PORCJII W 
ZAKRESIE  OD 5 DO 12 g.  
ZBIORNIK NA ZIARNA 1 kg . ZBIORNIK NA KAWĘ ZMIELONĄ 300 g, POZIOM GŁOŚNOŚCI 77 dB, 
OBROTY 1300 obr/min 

  1 
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18. KOSTKARKA  WYDAJNOŚĆ 12 kg/24h ZASILANIE 230 V, OBUDOWA Z TWORZYWA ZBIORNIK 
NA LÓD 1 kg , RĘCZNE UZUPEŁNIANIE WODY, ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA 

305x380x380 1 

19. WÓZEK KELNERSKI 2 PÓŁKOWY UDŹWIG DO 110 kg, GUMOWE KÓŁKA Z HAMULCAMI 860x540x920 2 

    

W załączeniu schemat ustawienia w/w sprzętu. Konieczne potwierdzenie wymiarów przed przystąpieniem do realizacji.  
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Załącznik 2 h – Przedmiot Zamówienia – elementy wystroju wnętrz   

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – elementy wystroju wnętrz 
Lp. Podstawa 

kalkulacji 
Opis pozycji  Jednostka 

miary 
Ilość  

Jednostek 
przedmiar 

1 2 3 4 5 
Gabinet     

1. Gabinet według 
opisu w 
projekcie  
 

Wykończenie ścian 
tynkiem ozdobnym  
- strukturalnym 
stanowiacym 
dekoracyjne pokrycie 
akrylowe nadające 
powierzchni świetlisty 
wygląd o efekcie 
atłasowym. 
Tynk wymaga 
specjalnego minimum 
dwukrotnego 
nakładania pacą 
średniej wielkości w 
nieregularny sposób 
aż do pokrycia 
określonej 
powierzchni. Warstwy 
nakłada się w 
minimum 6 godzinnych 
odstępach.  
Wydajność produktu 1 
L / 6-8 m², Na ścianie 
powstanie przy użyciu 
szablonu malarskiego 
drzewko bonsai.   

m 2 13 m 2  
(zużycie materiałów według 
parametrów i norm zużycia 
podanych przez 
poszczególnych 
producentów)  

2. Gabinet według 
opisu w 
projekcie  
 

Zabudowa z płyty 
gipsowo-kartonowej  
np. 120 X 60 cm , 
grubość 12 mm o 
niewielkiej głębokości 
krawędzi (tylko 1 mm) 
zapewniającej  
maksymalną 
wytrzymałość 
połączeń na stelażu 
systemowym. Płyty 
mają kształt 
prostokąta, 
homogeniczną 
strukturę , są twarde i 
zwarte, są gładkie o 
barwie szaro – 
kremowej. Płyty 
przykręcane są do 
ściany, sufitu lub 
posadzki  na profilach 
metalowych za 
pomocą 
blachowkrętów 
średnicy 3,5, długości 
25 mm. 

m 2 6, 5 m 2 
(zużycie materiałów według 
parametrów i norm zużycia 
podanych przez 
poszczególnych 
producentów) 

3.  Gabinet według 
opisu w 
projekcie  
 

Malowanie ścian farbą 
do ścian i sufitów - 

wodorozcieńczalna, 
akrylowa farba 
lateksowa wysokiej 
jakości przeznaczona 
do dekoracyjnego 
malowania ścian i 
sufitów wewnątrz 

m 2 50  m 2  
(zużycie materiałów według 
parametrów i norm zużycia 
podanych przez 
poszczególnych 
producentów) 
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pomieszczeń 
mieszkalnych, 
biurowych i 
użyteczności 
publicznej.. Wydajność 
do 16 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.  W danym 
przypadku należy 
nałożyć 2 warstwy. 
Przed malowaniem  
zalecane jest użycie 
farby gruntującej 
zabarwionej na kolor 
zbliżony do farby 
nawierzchniowej. Czas 
schnięcia: W 
temperaturze +23°C, 
przy wilgotności 
względnej powietrza 
50%, farba schnie ok. 
2 godziny. Między 
nakładaniem kolejnych 
warstw należy 
zachować co najmniej 
4-godzinny odstęp 
czasu. 

Sekretariat     

1.  Sekretariat 
według opisu w 
projekcie  
 

Wykończenie ścian 
tynkiem ozdobnym  
barwionym w masie na 
szary przecierany na 
czerwono perłową 
farbą  

m 2 22  m 2  
(zużycie materiałów według 
parametrów i norm zużycia 
podanych przez 
producentów) 

2. Sekretariat 
według opisu w 
projekcie  
 

Malowanie ścian farbą 
do ścian i sufitów - 

wodorozcieńczalna, 
akrylowa farba 
lateksowa wysokiej 
jakości przeznaczona 
do dekoracyjnego 
malowania ścian i 
sufitów wewnątrz 
pomieszczeń 
mieszkalnych, 
biurowych i 
użyteczności 
publicznej.. Wydajność 
do 16 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.  W danym 
przypadku należy 
nałożyć 2 warstwy. 
Przed malowaniem  
zalecane jest użycie 
farby gruntującej 
zabarwionej na kolor 
zbliżony do farby 
nawierzchniowej. Czas 
schnięcia: W 
temperaturze +23°C, 
przy wilgotności 
względnej powietrza 
50%, farba schnie ok. 
2 godziny. Między 
nakładaniem kolejnych 
warstw należy 
zachować co najmniej 
4-godzinny odstęp 
czasu. 

m 2 20  m 2  
(zużycie materiałów według 
parametrów i norm zużycia 
podanych przez  
producentów) 

Kawiarnia     



37 

 

 

1. Kawiarnia 
według opisu w 
projekcie  
 

sufit podwieszany z 
płyty g-k malowany 
farbą lateksową w 
kolorze grafitu 
Zabudowa wykonana z 
płyty gipsowo-
kartonowej np. 120 X 
60 cm , grubość 12 
mm o niewielkiej 
głębokości krawędzi 
(tylko 1 mm) 
zapewniającej  
maksymalną 
wytrzymałość 
połączeń na stelażu 
systemowym. Płyty 
mają kształt 
prostokąta, 
homogeniczną 
strukturę, są twarde 
 i zwarte, są gładkie  
o barwie szaro – 
kremowej. Płyty 
przykręcane są do 
ściany, sufitu lub 
posadzki  na profilach 
metalowych za 
pomocą 
blachowkrętów 
średnicy 3,5, długości 
25 mm. Następnie 
malowanie farbą 
lateksową (opis farby 
w wyżej wymienionych 
pozycjach) w kolorze 
grafitu  

m 2 25 m2 
(zużycie materiałów według 
parametrów i norm zużycia 
podanych przez 
producentów) 
 

2.  Listwa maskująca 
karnisze wraz z matą 
dekoracyjną  
 

 1 szt. 1 szt. 
(zużycie materiałów według 
parametrów i norm zużycia 
podanych przez  
producentów) 
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załącznik nr 3 do SIWZ  
______________________________ 

 /nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców 
 

____________________ 
 

 

OŚWIADCZENIE   

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W  ART.22 UST.1 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

Dostawę wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie 

ul.Wyszyńskiego.  

 

Oświadczam(y), że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. 

Dz.U. z 2010 r. Nr113, poz.759, z póż.zm.) Wykonawca , którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

nakładają  obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania    wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania   odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia ; 

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

 

 

 

                              

.....................................................dnia ........................2011 

 

 
 

 

………………..………………………………………… 

                                                                                                 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  

                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy 
 

                                                    

 
1)    Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

2)    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze  oświadczenie składa  Pełnomocnik (lider) działający w ich 

imieniu. 
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załącznik nr 4 do SIWZ 
_____________________________ 

nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców 

 

_________________ 

 

 

dot.Dostawy  wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie 

ul.Wyszyńskiego.  

 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. 
 

 

lp. 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 

Nazwa zamówienia  
(rodzaj i zakres dostawy) 

Wartość  

zamówienia 

( umowy) 

  PLN  

Data realizacji 

dostawy 
( należy podać 

dzień-miesiąc-rok 

zakończenia robót) 

1. 

 

 

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

   

3.  

 

 

 

   

 

 
Załączmy zgodnie z wymogami SIWZ: 

1) dokumenty ( np. referencje, opinie,protokóły) potwierdzające, że wyżej wykazane dostawy zostały zrealizowane z należytą 

starannością. 

 

 

 

_______________________dnia ____________2011 

 

 
 
 

 
………………..………………………………… 

                                                                                              podpis osoby(osób)  uprawnionej (ych) 

                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy                                                                           
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______________________________ 

 

   /nazwa i adres  Wykonawcy/Wykonawców 

 

załącznik nr 5 do SIWZ 

_______________ 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na : 

Dostawę wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie 

ul.Wyszyńskiego.  

 

 

 Oświadczam , że nie zaistniała  żadna z przesłanek, o których mowa  w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759, z póż.zm.)  

 

 

 

 

 

 

 

                              

.....................................................dnia ........................2011 

 
 

                                                                                          ………………..……………………………… 

                                                                                    podpis  osoby(osób) uprawnionej(ych)  

                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
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____________________________ 

   /nazwa i adres  Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

załącznik nr 6 do SIWZ 

_____________________ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

DOTYCZĄCE OSÓB FIZYCZNYCH 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na.: 

 
Dostawę wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie 

ul.Wyszyńskiego.  

 

 

Oświadczam , że nie zaistniała  żadna z przesłanek, o których mowa  w art.24 ust.1 pkt.2)  ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759, z póz.zm.)  

 

 

 

 

 

 

 

                              

.....................................................dnia ........................2011 

 
 

                                                                  ………………..………………………………… 

                                                                                    podpis  osoby(osób) uprawnionej(ych)  

                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

 
 

 

 

 
  
1) Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca ( osoba fizyczna) składający ofertę. 

   2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  oświadczenie składa uczestnik oferty 

wspólnej , będący osobą fizyczną 
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załącznik nr 7 do SIWZ 

U M O WA   Nr …./2011 

 

zawarta w dniu ..........2011r pomiędzy  ____________________________reprezentowanym   przez  :  

_______________________________________ 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a   

………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………..   REGON: ……………………..... 

reprezentowanym przez : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

zwanym  w dalszej części umowy  Wykonawcą. 

 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro , została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa  : 

Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dodatkowego budynku Centrum Kultury w Zambrowie 

ul.Wyszyńskiego 2a  
 

2. Rodzaj, ilość oraz cena przedmiotu umowy określone zostały w ofercie złożonej przez Wykonawcę stanowiącej 

załącznik nr  1 do umowy oraz w SIWZ stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, które są integralną jej częścią. 

§2 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się w wysokości: 

1)  wartość bez kwoty podatku VAT   ________________________________ złotych 

     (słownie: _____________________________________________________złotych___/100), 

2)  podatek VAT wg stawki ___%tj.__________________________________ złotych 

3)  wartość  brutto z kwotą podatku VAT: _____________________________złotych 

      ( słownie: ____________________________________________________złotych___/100), 

 

wg ceny określonej w ofercie. 

2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji faktur częściowych. 

3. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru podpisanego przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca załączy do faktury końcowej oświadczenie podwykonawców potwierdzające, iż nie wnoszą oni 

roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z zawartych umów. 

5. Faktura końcowa a zostanie opłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, 

po spełnieniu wymogów określonych w pkt.4 i 5 § 3. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1)  Terminowego uregulowania należności Wykonawcy. 

2)  Dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) Dostarczyć fabrycznie nowe meble i wyposażenie oraz dokonać ich montażu w miejscu przeznaczenia, w ilości 

określonej w załączniku nr ….. oraz w ofercie z dnia….. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 

innych urządzeń wyposażenia określonych w zał..nr…… 

2)  Wykonawca oświadcza, że  przedmiot umowy spełnia  wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone 

przez Zamawiającego w SIWZ. 

3)  Dostawa  obejmuje  także transport,   montaż oraz wszystkie inne koszty związane z  wykonaniem       

     przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. 

4) Przed   przystąpieniem  do    realizacji      zamówienia   Wykonawca zobowiązuje się do dokonania   

    obmiaru  z  natury w zakresie mebli  i wyposażenia do zabudowy celem precyzyjnego dopasowania  

    ich wymiarów do  wymiarów  pomieszczeń  i  ich  wykonania   przy   zachowaniu  ogólnej wartości  
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    umowy. 

5) Przekazania  Zamawiającemu  wszelkich  niezbędnych atestów, certyfikatów i innych dokumentów  

    dopuszczających do stosowania. 

§ 5 

1. Wykonanie umowy, tj. dostawa wraz z montażem nastąpi w terminie: 12.01.2011r. godz. 15.00 

2. Harmonogram poszczególnych etapów prac zostanie ustalony przez zamawiającego w sposób umożliwiający 

prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. kolejnych etapów zamówienia) 

3. W trakcie realizacji dostaw Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji wykonywanych czynności, aby 

nie uniemożliwiały pracy Zamawiającemu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu umowy nie 

później niż 7 dni przed dostawą. 

5. Po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona jego odbioru, który nastąpi  poprzez 

podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

6. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakończenia jego montażu i 

podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

7. W przypadku wyrządzenia szkód podczas prac montażowych, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do 

ich natychmiastowego usunięcia, nie później niż w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia. 

8. Niedotrzymanie warunków w ust.6 spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym 

zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami. 

§ 6 

1. Osoby upoważnione do współdziałania w ramach realizacji umowy: 

a)  ze strony Zamawiającego:    ……………………… 

b)  ze strony  Wykonawcy :      ……………………… 

2. Zmiana  osób  wyznaczonych  do  merytorycznego  współdziałania,  o których mowa  w ust.1 może  

    nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy, bez konieczności zmiany umowy. 

      

§7 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia osobom trzeci, na warunkach określonych w Kodeksie 

cywilnym i w Umowie, pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje i sprzęt do realizacji zamówienia. 

2. Realizacja  zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie  

obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę z Podwykonawcą umowy na realizację części  zamówienia, jest wymagana 

zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi  sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy. 

4. W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą, na podstawie  której Wykonawca zleci 

Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, muszą być zawarte postanowienia: zakres 

podwykonawstwa, warunki płatności zgodne z postanowieniami umowy, podwykonawca nie może dokonać 

cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego, podwykonawca nie może zlecić wykonania robót dalszemu 

Podwykonawcy. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi  po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń  

Podwykonawcy o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonaniem usługi zostały 

uregulowane. 

§8 

Wykonawca odpowiada za wady  prawne i fabryczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu 

wszelkie zobowiązania, jest odpowiedzialny  względem Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby mają wady 

zmniejszające ich wartość lub użyteczność wynikającą  z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych 

przez Zamawiającego albo dostarczono je w stanie niezupełnym. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy ( liczony od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego)    -   24 miesięcznej gwarancji jakości i 24 miesięcznej rękojmi na dostarczone 

i zamontowane meble oraz pozostałe elementy wyposażenia. 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

3.  Wykonawca w okresie   gwarancji    Wykonawca    zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia    

        jakiejkolwiek  usterki rzeczy sprzedanej lub wady do: 

a) naprawy rzeczy w miejscu dostawy i montażu , w maksymalnym terminie 48 godzin od zgłoszenia usterki, a 

w przypadku awarii niemożliwej do usunięcia na miejscu dostarczenie w ciągu 48 godz.od zgłoszenia usterki 

takiej samej rzeczy- identycznego sprzętu zastępczego na czas naprawy, przy czym w przypadku, gdy w 
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okresie gwarancyjnym  ta sama jednostka sprzętu ulegnie uszkodzeniu po raz trzeci, Wykonawca nie będzie 

wykonywał kolejnej naprawy, lecz wymieni uszkodzony sprzęt na fabrycznie nowy o tych samych lub 

lepszych parametrach technicznych. Wymieniony sprzęt zostanie dostarczony w terminie  3 dni roboczych  od 

zgłoszenia usterki przez Zamawiającego  po raz trzeci wraz z odpowiednią i odpowiadającą swoim terminem 

gwarancją, liczoną od dnia dostarczenia nowego sprzętu. 

b) w przypadku ujawnienia wad konstrukcyjnych, materiałowych i innych, uniemożliwiających dalsze 

użytkowanie  mebli w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wskazanych mebli na 

nowe, w terminie określonym w pkt.a) , 

4. Termin na wymianę lub naprawę przedmiotu umowy liczy się od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 

usterki, dokonanego za pomocą faksu, nr  faksu Wykonawcy …………………... 

5. Serwis gwarancyjny pełniony jest we wszystkie dni robocze. W przypadku niemożności naprawy sprzętu na 

miejscu, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania  i dostarczenia sprzętu na własny koszt i ryzyko. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awariach przez 24 godziny na 

dobę, drogą elektroniczną. 

7. W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinna zostać dokonana naprawa lub dostarczony sprzęt 

zamienny, Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji. Wysokość i 

zasady naliczania kar zostały określone w § 9 umowy. 

8. W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego 

żadnymi kosztami np. z tytułu zastosowania części do napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z 

tytułu czynności o charakterze  konserwacyjnym  nawet wtedy, gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie 

wymagane  jest dla zachowania gwarancji lub poprawności działania sprzętu. Jeżeli przeprowadzenie w 

określonym czasie tych czynności jest wymagane przez producenta sprzętu, to za wykonanie tych czynności w 

okresie gwarancji odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie koszty z tym związane. 

9. Powyższe postanowienia dotyczące gwarancji, mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, 

chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystne dla Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

Odbiór dostaw: 

1. Z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego po dokonaniu montażu urządzeń, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w dokumenty w języku polskim: 

a)   karty gwarancyjne, atesty , aprobaty techniczne,  

b)   szczegółowe warunki gwarancji i eksploatacji  przedmiotu umowy, 

2.   Zamawiający    powoła      komisje  odbioru ,  która dokona   oceny    prawidłowości     wykonania dostawy:  

3.  Jeżeli w toku  odbioru  zostaną  stwierdzone wady to  Zamawiającemu     przysługują następujące   

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru dostawy do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może Żądać nowych urządzeń w zakresie przedmiotowej 

dostawy,  

4.  Z   czynności    odbioru  końcowego  będzie    spisany   protokół  zawierający wszelkie ustalenia w     

     toku odbioru,  jak  też  terminy  wyznaczone     na   usunięcie  wad      stwierdzonych     w  trakcie       

     odbioru, 

              5.   Do  czasu  zakończenia   odbioru końcowego  Wykonawca,      ponosi  pełną odpowiedzialność za wykonane  

dostawy i roboty montażowe. 

§ 10 

1. W przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od 

umowy w całości lub w części Przez Wykonawcę  lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, zobowiązany on będzie  do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust.1. 

2. Za opóźnienia w wykonaniu  przedmiotu umowy( dostawa i montaż) Wykonawca zapłaci  karę umowną w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji i serwisu, określonych w § 7 umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę równą 0,2% wartości ceny brutto (umownej), za każdy dzień zwłoki w naprawie. 

4. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należność kar umownych bez konieczności wzywania 

Wykonawcy do ich zapłaty. 

5. Zamawiajacy niezależnie od naliczenia kar umownych może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w 

pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

§  11 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania  zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonał wyboru  wykonawcy.  

 

§  12 

1. W  sprawach nieuregulowanych  w     umowie  mają    zastosowanie  przepisy    Kodeksu       

    Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie  spory  wynikające z  wykonania  umowy     rozstrzygane  będą    przez  Sąd  powszechny  

     właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach : 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2  egz. dla 

Zamawiającego.   

                

§ 14 

Załączniki stanowiące integralną część  umowy: 

1.Oferta Wykonawcy 

2. SIWZ wraz  z załącznikami. 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                      Wykonawca: 
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przy kontrasygnacie głównej Księgowej 

 


