
                      
 PRZEDMIOT ZAPROSZENIA  

  
I.  ZAMAWIAJĄCY: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa  nr 1B, 

59-700 Bolesławiec. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia  obejmuje  „Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych do Sali Prób i Ćwiczeń  
w Ocicach i regału do Biblioteki Publicznej w Ocicach  - Gmina Bolesławiec” 
 
W cenie oferty należy uwzględnić transport, rozładunek oraz  montaż mebli.  
 
                                                                  ZESTAWIENIE  RZECZOWE 

 Zakres  rzeczowy Ilość Termin zamówienia 
A. Wyposażenie  sali  w  Ocicach 

3 Zakup mebli kuchennych  1 komplet 16.12.2022r 
                               C. Wyposażenie biblioteki w Ocicach 

1 Regał 1 szt 16.12.2022r 
 
OCICE SALA PRÓB I ĆWICZEŃ 
 
 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 i dolny 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 w kolorze mebli o grubości 18 mm 
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 
6. Konstrukcja mebli ma być łączona w sposób trwały za pomocą kołków drewnianych i kleju 
7. Meble muszą spełniać normy wymagane dla wyposażenia obiektów Użyteczności Publicznej 
 
Charakterystyka mebli kuchennych: 
Meble kuchenne o długości 180cm 
2.1. szafki dolne 1 x 60, 1x 80 cm, 1x40 cm z szufladami, przykryte jednym blatem, zamykane na kluczyk 
2.2. szafka dolna 1 x 50 cm, przykryta blatem, bez tyłu (na butlę gazową), zamykana na kluczyk 
2.3. szafki górne wiszące 1 x 60,1x80 cm zamykane na kluczyk, 1x 40 cm – za szybą,  
2.4. szuflady na prowadnicach, zamykane na kluczyk 
2.5. blat laminat o grubości 3 cm i szerokości 60 cm 
2.6. rodzaj uchwytów i kolor wg wyboru Zamawiającego 
2.7. kolor uzgodniony z Zamawiającym 
2.8. Blat wykończony obrzeżem PCV w tym samym kolorze lub zaokrąglony tym samym materiałem 
 
 
ŻELISZÓW 
Typ produktu: regał biblioteczny na książki 
Zastosowanie: biblioteka 
Ilość półek: 5 – półki ruchome 
Materiał:  
Wymiary całkowite: wys. 90 cm, szer. 210 cm lub 2 regały wys. 90 cm, szer. 105 cm, 
Zestaw montażowy do ściany  
Kolory uzgodniony z Zamawiającym. 
Przykładowe zdjęcie w załączniku. 
 



 
 
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji  na  dostarczone meble i regał   
na okres 24 miesięcy od  dnia  odbioru. 
  
Termin realizacji  zamówienia:   Dostawa do dnia 16.12.2022r 

III. SKŁADANIE OFERTY 

1. Ofertę należy dostarczyć – pocztą, kurierem lub osobiście -  Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu, Kruszyn,  ul. Kasztanowa  1  b,  59-700  Bolesławiec  lub  wysłać pocztą elektroniczną na adres 
gokismarzena@wp.pl 

„Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych do Sali Prób i Ćwiczeń w Ocicach i regału do Biblioteki 
Publicznej w Ocicach  - Gmina Bolesławiec” 

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2022 r. o godz. 15:00 

 

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 
2. Zestawienie  rzeczowe 
3. Poglądowe zdjęcie 

 


