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DOSTAWA MEBLI NA WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO  
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

L. p. Wybrane produkty j.m 
Szacowana 

wielkość 
zamówienia 

1. 

A- SZAFA WRAZ Z AKCESORIAMI, wymiary zewnętrzne: WYS.  
1800, SZER. 1000, GŁĘB. 500,  
dwudrzwiowa, typ – ubraniowy na wieszaki, z jedną półką na 
wysokości 1600 – udźwig półki 20 kg, poprzeczką na wieszaki o 
udźwigu 20 kg  
płyta meblowa laminowana o grubości 18 mm, kolor laminatu do 
uzgodnienia, tył szafy wykonany z płyty MDF,  
wszystkie krawędzie wykończone PCV w kolorze płyty,  
uchwyty drzwiowe metalowe kolor do uzgodnienia rozstaw 128 
mm.  

szt. 3 

2. 

B- REGAŁ, wymiary zewnętrzne: WYS. 1600, SZER.  800, GŁĘB. 
500, 7 półek o jednakowych odstępach,  zaczepy półek – 
mechanizmy uniemożliwiające wypadanie półek, nośność półek – 
min. 20 kg, płyta meblowa laminowana o grubości 18 mm, kolor 
laminatu do uzgodnienia, tył regału wykonany z płyty MDF 
wszystkie krawędzie wykończone PCV w kolorze płyty,  

szt. 3 

3. 

C- KOMODA, wymiary zewnętrzne: WYS. 1200, SZER. 1200, 
GŁĘB. 500, 18 szuflad w 3 równych pionach, płyta meblowa 
laminowana o grubości 18 mm, kolor laminatu do uzgodnienia 
wszystkie krawędzie wykończone PCV w kolorze płyty,  
rolkowe prowadnice szuflad, uchwyty szuflad metalowe kolor do 
uzgodnienia rozstaw 128 mm, tył komody wykonany z płyty MDF.  

szt. 3 

4. 

D- REGAŁ, wymiary zewnętrzne: WYS.  1500, SZER. 1000, 
GŁĘB. 500, płyta meblowa laminowana o grubości 18 mm, kolor 
laminatu do uzgodnienia, 
dolna część- do wysokości 400 zamykana dwudrzwiowo – 2 półki 
o równych odstępach, uchwyty drzwiowe metalowe kolor do 
uzgodnienia rozstaw  128 mm,  
górna część – trzy półki o równych odstępach, nośność półek 
min. 20 kg 
wszystkie krawędzie wykończone PCV w kolorze płyty, tył regału 
wykonany z pyty MDF zaczepy półek – mechanizmy 
uniemożliwiające wypadanie półek,  

szt. 3 

5. 

E- SZAFA, wymiary zewnętrzne: WYS. 1800, SZER. 1000, GŁĘB. 
500, 4 szt. drzwi, ilość półek – w części zamykanej na drzwi dolne 
(wys. 1000 – 3 o równych odstępach, w części zamykanej na 
drzwi górne – (wys. 800 – 3 o równych odstępach, płyta meblowa 
laminowana o grubości 18 mm, kolor laminatu do uzgodnienia, tył 
szafy wykonany z płyty MDF, uchwyty drzwiowe metalowe kolor 
do uzgodnienia, rozstaw 128 mm, wszystkie krawędzie 
wykończone PCV w kolorze płyty  

szt. 3 

6. 
F-STOLIKI, wymiary: WYS. 460, BLAT 900 x 900, blaty płyta 25, 
kolor do uzgodnienia, nogi do stolików aluminium 

szt. 3 

7. 
G-STOLIKI, wymiary: WYS. 530, BLAT 900 x 900, blaty płyta 25, 
kolor do uzgodnienia, nogi do stolików aluminium 

szt. 3 

8. 
H-STOLIKI, wymiary: WYS. 590, BLAT 900 x 900, blaty płyta 25, 
kolor do uzgodnienia, nogi do stolików aluminium 

szt. 3 

9. 
I-STOLIKI, wymiary: WYS. 640, BLAT 900 x 900, blaty płyta 25, 
kolor do uzgodnienia, nogi do stolików aluminium 

szt. 3 
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Zaoferowana Cena zawierać powinna wszelkie prace niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:  

1) ewentualne upusty,  

2) podatki,  

3) dodatkowe koszty tj. transport i rozładunek towaru loco siedziba Zamawiającego.  

 

Zamówienie obejmuje dostarczenie, transport, złożenie lub montaż mebli, usunięcie 
opakowań związanych z dostawą I montażem mebli, ustawienie na miejsce docelowe, 
wypoziomowanie, wstępną konserwację oraz przystosowanie mebli do ich użytkowania. 
Dostawa obejmuje meble fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad.  

Wymagane jest aby meble były produkowane zgodnie z ISO 9001 oraz posiadały 
atest higieniczności (co najmniej E-1 dla mebli z płyty wiórowej).  

Nadto przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. 
zm.) jak i w normach PN-EN 1729 – 1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2007. 

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie kolorowych zdjęć mebli, rysunków i 
złożenia wzorników płyty wiórowej. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na meble 
będące przedmiotem niniejszego zamówienia.   

W kalkulacji cenowej Wykonawca powinien podać dla każdej pozycji cenę 
jednostkową brutto oraz wartość brutto w zł. Wartość brutto należy obliczyć mnożąc cenę 
jednostkową brutto przez ilość odpowiednich jednostek. Następnie należy podsumować 
wszystkie wartości brutto i tak powstałą kwotę wpisać w rubryce „razem wartość brutto”. 
Kwotę z pozycji „razem wartość brutto” należy przenieść do formularza oferty cenowej. 
Pozycja „razem wartość brutto” będzie podlegała ocenie. 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie 
ZŁOTY POLSKI. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w 
jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez powołaną przez 
Zamawiającego komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 


