SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DLA OBIEKTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W BOLESŁAWCU Z/S W KRUSZYNIE
I.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:
I. Meble biurowe
II. Krzesła
III. Meble biblioteczne
I.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych mebli do obiektu
Zamawiającego.

CZĘŚĆ I – MEBLE BIUROWE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wyszczególnienie
Regał biblioteczny
Regał na czasopisma
Regał 4 półkowy
Regał 3 półkowy
Regał 2-półkowy
Lada biblioteczna
Regał biurowy
Biurko komputerowe
Biurko narożne
Szafa ubraniowa
Szafa biurowa
Stół kwadratowy
Krzesła tapicerowane
Krzesła obrotowe

Wymiary w cm
190/90/25
190/80/38
150/80/30
150/80/30
120/80/30
190/80/38
75/60/60
75/150/60
190/80/40
120/80/40
80x80

Ilość
40 szt.
3 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
3 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
5 szt.
20 szt.
5 szt.

1. Wszystkie wymiary podane są w cm – wysokość/ szerokość/ głębokość
2. Wszystkie wymiary są wymiarami zewnętrznymi

WYMAGANIA OGÓLNE
1. Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą
1.1. boki i fronty o grubości nie mniejszej niż 18 mm,
1.2. wieniec górny z płyty o grubości min.25 mm,
1.3. wieniec dolny powinien być wyposażony w cztery stopki (tam, gdzie nie są
zastosowane kółka) umożliwiające poziomowanie,
1.4. półki 18 mm w kolorze mebli.
2. Wszystkie wąskie płaszczyzny mebli powinny być wykończone obrzeżem PCV w kolorze
płyty o grubości 2 mm
3. Plecy szafek z szufladami i kontenera na kółkach powinny być w kolorze boków,
wykończone w sposób umożliwiający ich ustawienie w dowolny sposób
4. Akcesoria typu zawiasy, prowadnice (metalowe), regulatory, zamki mają być takiej
jakości aby pozwalały na bezawaryjne użytkowanie
5. Zastosowane materiały i sposób wykończenia dla wszystkich mebli powinien być
jednolity
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1. Regał biblioteczny 40 szt.
1.1. regały 6- półkowe o regulowanej wysokości (perforacja na całej wysokości)
1.2. wykonane z płyty wiórowej ze ścianą tylną
1.3. grubość półek 2,5 cm
1.4. kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym
2.

Regał na czasopisma 3 szt.
2.1. 4 uchylnie podnoszone półki opierające się na podpórce wysokości 4 cm
2.2. dół regału zamknięty szafką dwudrzwiową zamykaną na kluczyk z uchwytami
do otwierania
2.3. wykonany z płyty wiórowej z tylną ścianą
2.4. kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym

3. Regał 4-półkowy 1 szt.
3.1. wykonany z płyty wiórowej z tylną ścianą
3.2. grubość półki 2, 5 cm
3.3. kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym
4. Regał 3-półkowy 2 szt.
4.1. wykonany z płyty wiórowej z tylną ścianą
4.2. kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym
4.3. grubość półki 2, 5 cm
5. Regał 2-półkowy 2 szt.
5.1. wykonany z płyty wiórowej z tylną ścianą
5.2. grubość półki 2, 5 cm
5.3. kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym

6. Lada biblioteczna modułowa
6.1. szafka 2-półkowa zamknięta drzwiczkami zamykanymi na kluczyk, z uchwytem
do otwierania: wys. 75 cm , szer. 50 cm , gł. 60 cm
6.2. biurko komputerowe z nadstawką i ścianą tylną: wys. 75 cm, szer. 90 cm,
gł. 60 cm. Pod blatem blat jezdny na klawiaturę.
6.3. nadstawka wys. 45 cm, szer. 90 cm, głębokość 25 cm, pionowo podzielona
w połowie szerokości. W jednej części półka
6.4. lada z blatem: boki pod kątem, wys. 75 cm,gł. 60 cm, długość promienia
wewnętrznego 120 cm, zamknięta blendy,
6.5. grubość blatów 2,5 cm
6.6. kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym
7. Regał biurowy 2 szt.
7.1. 4-półkowy dwudrzwiowy na wysokości 75 cm od dołu 3 szt., góra otwarta
7.2. zamykany na kluczyk, z uchwytami do otwierania
7.3. kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym
8. Biurko komputerowe 3 szt.
8.1. biurko na stelażu z płyty wiórowej ( dopuszczalne są inne rozwiązania
konstrukcyjne za zgodą Zamawiającego)
8.2. w blacie biurka umieszczona przelotka na kable
8.3. wyposażone w blat jezdny na klawiaturę, zabezpieczone od tyłu przed
przesuwaniem klawiatury.
8.4. kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym
9. Biurko narożne 1 szt.
9.1. blat jednolity
9.2. promień wewnętrzny 110 cm
9.3. na stelażu z płyty wiórowej ( dopuszczalne są inne rozwiązania konstrukcyjne za
zgodą Zamawiającego)
9.4. pod blatem blat jezdny na klawiaturę
9.5 kolor dąb lub uzgodniony z Zamawiającym
10. Szafa ubraniowa 190/80/40
10.1. dwudrzwiowa, zamykana na kluczyk, z uchwytami do otwierania
10.2. półka w górnej części
10.3. wyposażona w drążek na wieszak
10.4. kolor uzgodniony z Zamawiającym
11. Szafa biurowa 120/80/40
11.1. dwudrzwiowa, zamykana na kluczyk, z uchwytami do otwierania
11.2. 2 półki w środku
11.3. kolor uzgodniony z Zamawiającym
12. Stół kwadratowy 80x80
12.1. blat powinien być o grubości min. 25 mm,
12.2. stelaż metalowy
12.3. nogi metalowe o okrągłym przekroju średnicy 30 mm, zakończone regulacją
wysokości nogi

12.4. kolor blatu dąb lub uzgodniony z Zamawiającym
13. Krzesła tapicerowane 20 szt.
Stelaż drewniany z drewna jednolitego bukowego. Kolor wybarwienia oraz siedzisko i
oparcie z tkaniny o deseniu uzgodnionym z Zamawiającym.
Wysokość co najmniej 90 cm, szerokość siedziska 40-43 cm, głębokość siedziska 40-44
cm, wysokość siedziska od podłogi 45-50 cm.
Oparcie pleców zakończone w sposób umożliwiający powieszenie np. torebki.
Nogi podklejone filcem.
14. Krzesła obrotowe 5 szt.
Krzesła biurowe obrotowe, tapicerowane materiałem, z podłokietnikami, regulowaną
wysokością siedziska i regulacją oparcia pleców z możliwością blokowania w kilku
pozycjach. Kolor uzgodniony z Zamawiającym.
Wszystkie wymiary są wymiarami zewnętrznymi
Wybór kolorystyki półek nastąpi w dniu podpisania umowy - dostawca powinien
zaprezentować katalog kolorów, z którego Zamawiający dokona ostatecznego wyboru
koloru. Kolor nie może mieć wpływu na cenę oferty.
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone meble na okres 24
miesięcy od dnia odbioru.
Termin realizacji zamówienia: Dostawa do dnia 6.08.2021r
III. SKŁADANIE OFERTY
1. Ofertę należy dostarczyć – pocztą, kurierem, osobiście - Sekretariat Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 b, 59-700 Bolesławiec lub wysłać pocztą
elektroniczną na adres gokismarzena@wp.pl
„Dostawa i montaż mebli do Biblioteki Publicznej w Bożejowicach.”
Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2021 r. o godz. 14:00

IV. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
www.gokis.boleslawiec.org
Zamawiający zleci wybranemu w postępowaniu Wykonawcy wykonanie przedmiotu
zamówienia. W przypadku odmowy, dopuszcza się możliwość zlecenia przez Zamawiającego
Wykonawcy, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej
korzystna.

V. INFORMACJE DODATKOWE:
1.Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów,
warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny, w szczególności gdy cena oferty
najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie
powiadomiony e- mail.
2.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania złożonych dokumentów.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
4.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

VI. OSOBA DO KONTAKTU:
Marzena Nawojczyk– tel. 730 914 611; e-mail: gokismarzena@wp.pl
Załącznik:
1. Formularz ofertowy

