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I. Informacje wprowadzające. 
 

Zamawiający:  GMINA  LUBLIN -   NIP  946 25 75 811 
 

Odbiorca:  Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie  
20-128 Lublin; ul Lwowska 28 
Tel. 81 466 55 60, Fax. 81 466 55 61, godz. pracy: 700 - 1500   
Strona  internetowa: www.zow.bip.lublin.eu   
e-mail: adma@zow.lublin.eu 

 
II. Tryb postępowania. 
Zapytanie ofertowe  o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - Art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności.  
 
Dostawa w części finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Główny przedmiot zamówienia: kody wg. CPV: 

 
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 
39122200-5  Biblioteczki 
39121200-8 Stoły 
38622000-1 Lustra 
 
3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa mebli do placówek prowadzonych przez 

Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28, położonych na terenie miasta Lublin 
tj.: 

 
a) Krzesło konferencyjne – 45 szt. 

Krzesło konferencyjne z podłokietnikiem na czterech nogach wyposażone w stopki 
zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Stelaż wykonany jest z rury stalowej o 
przekroju minimum fi 22mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym. Podłokietniki 
twarde, z tworzywa. Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest Z 5 warstwowej sklejki 
bukowej o grubości min. 6 mm, pokryty pianką ciętą o grubości min. 35 mm. Siedzisko oraz 
oparcie powinno posiadać polipropylenowe osłony w kolorze czarnym. Możliwość 
sztaplowania min. 5 szt. Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o gramaturze nie 
mniejszej niż 650 g/m2. Powłoka materiału to 100% winyl, nośnik - 100% poliester. 
Odporność na ścieranie minimum 300.000 cykli Martindale1a. Tkanina musi posiadać 
następujące atesty: trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność- zapałka (EN 
1021-2), trudnozapalność (DIN 4102 B2), trudnozapalność (NF P 92-503/M2), odporność 
na światło - > 5-{DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na 
pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. Wymagany 
certyfikat zgodności krzesła z normą EN 13761  
Wymiary: wysokość całkowita: 820 - 850 mm, wysokość siedziska: 470- 480 mm, szerokość 
siedziska: 440 - 460 mm, głębokość całkowita: 520- 530 mm, głębokość siedziska: 420 - 
450 mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/biblioteczki-4681
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b) Fotel Wypoczynkowy – 32 szt.  

Klasyczny fotel wypoczynkowy. Oparcie i podłokietniki fotela w kształcie półkolistym 
otaczają z trzech stron siedzisko. Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową, 
pokryta pianką ciętą. Siedzisko i oparcie tapicerowane planką ciętą, trudnopalną. Klasa 
trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą BS5852. 
Wymaga się dołączenia oświadczenia producenta o możliwości wykonania krzeseł w 
technologii pianek trudnopalnych. Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną o gramaturze nie 
mniejszej niż 650 g/m2. Powłoka materiału to 100% winyl, nośnik - 100% poliester. 
Odporność na ścieranie minimum 300.000 cykli Martindale'a.. Tkanina musi posiadać 
następujące atesty: trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka 
(EN 1021-2), trudnozapalność (DIN 4102 B2), trudnozapalność (NF P 92-503/M2), 
odporność na światło - > 5 (DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCt 147), 
odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. 
Wymiary fotela: wysokość całkowita: 750 - 770 mm, wysokość siedziska: 440 - 455 mm, 
szerokość siedziska: 480 - 490 mm, głębokość siedziska: 500 - 510 mm, szerokość 
całkowita: 590 - 700 mm, głębokość całkowita: 505 - 630 mm. Zdjęcie poglądowe. Kolor do 
ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%.  

 
c) Sofa Wypoczynkowa (2 szt.) 

Sofa wypoczynkowa 3-osobowa. Oparcie i podłokietniki sofy w kształcie półkolistym 
otaczają z trzech stron siedzisko. Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową, 
pokryta pianką ciętą. Siedzisko i oparcie tapicerowane planką ciętą, trudnopalną. Klasa 
trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą BS5852. 
Wymaga się dołączenia oświadczenia producenta o możliwości wykonania krzeseł w 
technologii pianek trudnopalnych. Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną o gramaturze nie 
mniejszej niż 650 g/m2. Powłoka materiału to 100% winyl, nośnik - 100% poliester. 
Odporność na ścieranie minimum 300.000 cykli Martindale'a. Tkanina musi posiadać 
następujące atesty: trudnozapałność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka 
(EN 1021-2), trudnozapalność (DIN 4102 B2), trudnozapalność (NF P 92-503/M2), 
odporność na światło - > 5 (DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCt 147), 
odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. 
Wymiary: wysokość całkowita: 750 - 770 mm, wysokość siedziska: 440 - 455 mm, 
szerokość siedziska: 1650 - 1700 mm, głębokość siedziska: 500 - 510 mm, szerokość 
całkowita: 1750- 1800 mm, głębokość całkowita: 505 - 630 mm. Zdjęcie poglądowe. Kolor 
do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%. Sofa musi być 
zgodna modelowo z fotelem z pozycji 2.  
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d) Fotel jednoosobowy – 1 szt. 

Fotel jednoosobowy. Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową. Oparcie i 
podłokietniki sofy w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi łączeniami oparcia z 
podłokietnikiem, otaczającym z trzech stron siedzisko. Elementy konstrukcyjne korpusu to: 
płyta wiórowa 18mm, sklejka 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm i tarcica sosnowa. Warstwa 
sprężynująca siedzisk – sprężyny faliste, pokryte filcem i pianką poliuretanowa o grubości 
min. 50 mm. Oparcia pokryte piankę poliuretanową o grubości min. 50 mm. Podłokietniki 
wykonane z pianki o wysokiej odbojności. Warstwa wyściełająca - włóknina tapicerska o 
gramaturze 100 g/m2. Nogi z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach min. 
20x40 mm. Grubość podłokietników min. 70 mm. Nogi mocowane są do korpusu mebla za 
pomocą śrub. 
Materiał:  
Warstwa pokryciowa to 100% winyl, nośnik – 100% poliester. Odporność na ścieranie 
minimum 300.000 cykli Martindalela. Tkanina musi posiadać następujące atesty: 
trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność – zapałka (EN 1021-2), 
trudnozapadalność (DIN 4102 B2), trudnozapadalność (NF P 92-503/M2), odporność na 
światło - >5 – (DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na 
pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. Wymagany 
certyfikat zgodności krzesła z normą EN 13761.  
Wymiary fotela: [cm]: 
szerokość: 650 – 680 mm, głębokość: 750 – 800 mm, wysokość: 680 – 700 mm, wysokość 
siedziska: 400 – 420 mm, głębokość siedziska: 500 – 520 mm, wysokość nóg: 240 – 270 
mm, wysokość podłokietników mierzona od płaszczyzny siedziska: 300 – 320 mm. 
Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%.  
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e) Sofa wypoczynkowa 2-osobowa – 1 szt. 

Sofa wypoczynkowa 2-osobowa. Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową. 
Oparcie i podłokietniki sofy w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi łączeniami oparcia z 
podłokietnikiem, otaczającym z trzech stron siedzisko. Elementy konstrukcyjne korpusu to: 
płyta wiórowa 18mm, sklejka 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm i tarcica sosnowa. Warstwa 
sprężynująca siedzisk – sprężyny faliste, pokryte filcem i pianką poliuretanowa o grubości 
min. 50 mm. Oparcia pokryte piankę poliuretanową o grubości min. 50 mm. Podłokietniki 
wykonane z pianki o wysokiej odbojności. Warstwa wyściełająca - włóknina tapicerska o 
gramaturze 100 g/m2. Nogi z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach min. 
20x40 mm. Grubość podłokietników 70 – 80 mm. Nogi mocowane do korpusu za pomocą 
śrub. 
Materiał: Warstwa pokryciowa to 100% winyl, nośnik – 100% poliester. Odporność na 
ścieranie minimum 300.000 cykli Martindalela. Tkanina musi posiadać następujące atesty: 
trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność – zapałka (EN 1021-2), 
trudnozapadalność (DIN 4102 B2), trudnozapadalność (NF P 92-503/M2), odporność na 
światło - >5 – (DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na 
pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. Wymagany 
certyfikat zgodności mebla z normą EN 13761. 
Wymiary: 
szerokość: 1200 – 1400 mm, głębokość: 750 – 800 mm, wysokość: 680 – 700 mm, 
wysokość siedziska: 400 – 420 mm, głębokość siedziska: 500 – 520 mm, wysokość nóg: 
230 – 280 mm, wysokość podłokietników mierzona od płaszczyzny siedziska: 300 – 320 
mm. 
Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%. Sofa 
musi być zgodna modelowo z fotelem z pozycji 4. 

f) Komoda 4-drzwiowa z szufladą (szerokość x głębokość x wysokość) 1800x400x800 mm 

– 2 szt. 

Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże PCV 
o grubości 1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o 
grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3 mm. 
Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny – uchylny. Drzwi komody wyposażone w zamek 
patentowy. Uchwyty metalowe. Komoda usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją 
wysokości. Wnętrze komody wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości przestrzeni. Półki 
wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże PCV o grubości 1 mm. 
Szuflada dł. 900 mm usytuowana na środku komody pod blatem. Wysokość szuflady 150 
mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor do 
ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

g) Stół na metalowej podstawie dla 10 osób, wymiary 2400 mm x 1000 mm – 4 szt.. 
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Blat stołu wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 36 mm+/- 2 mm, obrzeże 
PCV o grubości 2 mm. Podstawa metalowa malowana proszkowo, nogi okrągłe o średnicy 
60 mm +/- 10 mm, rama pod blatem o profilu 40 x 20 mm. Podstawa stołu z możliwością 
regulacji nóżek.Kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia. 

h) Fotel obrotowy – 3 szt. 

Fotel z podłokietnikami wykonany ze skóry ekologicznej, wypełnionej podwójną warstwą 

gąbek. Z wysokim zagłówkiem zapewniającym wygodę dla głowy i karku. Siedzisko i 

oparcie posiada funkcję blokady na wysokości. Oparcie fotela odpowiednio wyprofilowane 

zapewniające kręgosłupowi ergonomiczną pozycję. Podłokietniki wypełnione miękką gąbką 

i pokryte ekoskórą. Podstawa fotela pięcioramienna; każde ramie wyposażone w gumowe 

kółka. Dopuszczalne obciążenie fotela  - 150 kg. 

Wymiary: 

Wysokość całkowita 110 – 120 cm 

Szerokość siedziska 55 cm 

Szerokość z uwzględnieniem podłokietników 65 – 67 cm 

Wysokość oparcia 73 cm 

i) Szafa ubraniowa (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 600 x 2200 mm. – 1 szt. 

Korpus i drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o 
grubości 1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o 
grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3mm. 
Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny – uchylny. Drzwi szafy wyposażone w zamek 
patentowy. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją 
wysokości. Wnętrze szafy wyposażone 2 półki oraz drążek na ubrania. Półki wykonane z 
płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Zamawiający 
dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor do ustalenia z 
Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

j) Szafa socjalna z boksami zamykanymi na kluczyk dla 40 osób (szerokość x 

głębokość x wysokość) 3500 x 400 x 1900 mm – 1 szt. 

Korpus i drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o 
grubości 1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o 
grubości 18 mm, obrzeże PCV grubości 2mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3mm. 
Drzwiczki do bosku zamykane w sposób klasyczny – uchylny. Drzwiczki do boksu 
wyposażone w zamek patentowy. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 ślizgaczach 
fi50 z regulacją wysokości. Wnętrze szafy z podziałem na 40 zamykanych boksów. Zdjęcie 
poglądowe. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. 
Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

 
k) Wieszak ubraniowy (szerokość x wysokość) 2000 x 1000 mm – 1 szt. 
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Wieszak wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o 
grubości 1mm. Wyposażony w 20 podwójnych wieszaków na ubrania zamocowanych do 
płyty. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. 

l) Lustro w ramie z płyty meblowej (szerokość x wysokość) 600 x 1200 mm – 1 szt.  

Rama lustra wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o 

grubości 1mm. Lustro o wymiarach 500 X 1100 mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od 

wymiarów standardowych +/- 2cm. 

m) Stolik kawowy typu Royal – D – 1 szt. 

Kształt blatu okrągły, wykonany płyty MDF pokrytej fornirem. Podstawa i nogi z 
naturalnego drewna. Kształt nóg – wygięte.  
Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 
Średnica blatu – 60 cm. 
Wysokość – 50 cm. 

n) Szafka kuchenna pod zlewozmywak zamykana (szerokość x głębokość x wysokość) 

1200 x 520 x 900 – 1 szt. 

Szafka kuchenna przystosowana pod zlewozmywak . Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty 
wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm, wyposażona w dwie półki. 
Drzwi szafki zamykane w sposób klasyczny-uchylny. Uchwyty metalowe. Szafka 
usytuowana na 4 nóżkach regulowanych wysokość 10cm . Cokół z płyty meblowej 10cm 
zabezpieczony przed zawilgoceniem listwą silikonową . Kolor frontu do ustalenia z 
Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

o) Szafka kuchenna narożna zamykana (szerokość x głębokość x wysokość) 1200 x 520 x 

900 mm – 1 szt. Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o 

gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafki 

zamykane w sposób klasyczny-uchylny. Uchwyty metalowe. Szafka usytuowana na 4 

nóżkach regulowanych wysokość 10cm . Cokół z płyty meblowej 10cm zabezpieczony przed 

zawilgoceniem listwą silikonową. Wyposażona w obrotowy koszyk z dwoma półkami. Kolor 

frontu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

p) Szafka kuchenna zamykana drzwiczkami  (szerokość x głębokość x wysokość) 600 x 

520 x 900 mm – 1 szt 

Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o 
gr.1mm, wyposażona w dwie półki.  Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm.Drzwi szafy 
zamykane w sposób klasyczny-uchylny. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 
nóżkach regulowanych wysokość 10cm . Cokół z płyty meblowej 10cm zabezpieczony przed 
zawilgoceniem listwą silikonową . Wnętrze szafki wyposażone w 2 półki z regulacją 
wysokości przestrzeni. Wnętrze szafki wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości 
przestrzeni. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o 
grubości 1mm. Kolor frontu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia. 

q) Szafka kuchenna zamykana drzwiczkami  przystosowana pod płytę indukcyjną 

(szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 520 x 900 mm – 1 szt. 

Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o 
gr.1mm, wyposażona w dwie półki. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafy 
zamykane w sposób klasyczny-uchylny. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 
nóżkach regulowanych wysokość 10cm . Cokół z płyty meblowej 10cm zabezpieczony przed 
zawilgoceniem listwą silikonową . Wnętrze szafki wyposażone w 2 półki z regulacją 
wysokości przestrzeni. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże 
PCV o grubości 1mm. Kolor frontu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do 
realizacji zamówienia. 
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r) Blat kuchenny  postformingowy, wysokiej jakości na ścieranie gr.38mm długość łączna 

6000 mm +/- 10 cm. 

s) Szafka łazienkowa (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 1750 x 400 mm – 1 szt 

Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o 
gr.1mm.  Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny-
uchylny. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 nóżkach regulowanych wysokość 
10cm Wnętrze szafki wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości przestrzeni. Półki 
wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Szafka 
przedzielona w połowie szerokości płytą wiórową melaminowaną o gr.18mm, obrzeże PCV 
o gr.1mm. Każde drzwi wyposażone w zamek patentowy. Zamawiający dopuszcza 
odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor biały. 

t) Szafa aktowo - ubraniowa (szerokość x głębokość x wysokość) 1200 x 400 x 1800 mm 

– 1 szt  

Korpus i drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o 
gr.1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, 
obrzeże PCV grubości 2mm. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm.Drzwi szafy zamykane w 
sposób klasyczny-uchylny. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy . Uchwyty 
metalowe. Szafa usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją wysokości. Wnętrze szafy 
wyposażone z jednej strony w 4 półki, z drugiej strony w 2 półki oraz drążek wysuwany na 
ubrania. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm , obrzeże PCV o grubości 
1mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm.  
Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

u) Witryna aktowa częściowo oszklona (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 400 x 

1800 mm – 1 szt 

Korpus i drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o 
gr.1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, 
obrzeże PCV grubości 2mm. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafy zamykane w 
sposób klasyczny-uchylny. Część dolna szafy zamykana drzwiami z płyty meblowej na 
wysokości dwóch przestrzeni segregatorowych, górna część szafy zamykana drzwiami 
szklanymi w ramie z płyty meblowej szerokości 6cm. Drzwi szafy wyposażone w zamek 
patentowy . Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją 
wysokości. Wnętrze szafy wyposażone z jednej strony w 4 półki, z drugiej strony w 2 półki 
oraz drążek wysuwany na ubrania. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 
18mm , obrzeże PCV o grubości 1mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów 
standardowych +/- 2cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do 
realizacji zamówienia. Mebel zgodny modelowo z szafą z pkt t) 

v) Ława kwadratowa - (szerokość x głębokość x wysokość) 640 x 640 x 460 mm  +/- 10% 

Wykonany płyty laminowanej lub MDF pokrytego laminatem. Noga kwadratowa 80 x 80  
+/- 15%. Blat z płyty meblowej. Pólka pod blatem z płyty meblowej. 
Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zdjęcie 
poglądowe 
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4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, 
certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi 
przepisami. Dostarczone przedmioty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, 
umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktów i bez oznak otwierania. 
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę (dowóz we wskazane miejsce w ustalonym 
terminie, rozładunek, wniesienie) na własny koszt i ryzyko.  
6. Sprawdzenie przedmiotu dostawy będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot dostawy 
jest wolny od wad fizycznych, działa zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności, że odpowiada 
opisowi przedmiotu zamówienia. 
7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich użytkowanie, 
b) nie odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności oczekiwaniom Zamawiającego, 
Wykonawca na własny koszt wymieni je na nowe, prawidłowe i niewadliwe w terminie 7 dni  od 
stwierdzenia powyższych faktów. 
Za dzień zakończenia wszystkich – z wyjątkiem wynikających z rękojmi gwarancji – zobowiązań 

Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym zostanie podpisany 

przez strony bez zastrzeżeń protokół  odbioru zamówienia. 

 

IV. Termin  wykonania  zamówienia. 
 
Termin dostawy:  4 tygodnie od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10 grudnia 2019 r. 
 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1); 
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Zał. Nr 2); 
3. Wzór umowy (Zał. nr 3); 
4. Aktualny odpis z KRS  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
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działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
  
Uwaga! Dokumenty jakich żąda Zamawiający muszą być złożone w oryginale lub w 
formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
/osoby uprawnione/ do podpisania oferty. 

 
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania dokumentów. 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji. 

2. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać  na numer faksu: 81 466 

55 61 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.oo do 15.oo.    

3. Korespondencję w formie poczty elektronicznej wykonawcy są zobowiązani przesyłać na adres: 

m.wartacz@zow.lublin.eu 

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się  z wykonawcami. 
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Michał Wartacz -  tel. 81-466 55 
60.   

 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.  
 
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej trwałą i techniką.   

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć 

wszystkie wymagane dokumenty.  

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną 

do występowania w imieniu oferenta  

4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej 5. 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie . Koperta  powinna być zamknięta w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści. 

7. Koperta powinna być zaadresowana według  poniższego wzoru:  

 
Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie 

20 – 128 Lublin, ul. Lwowska 28 

 
oraz oznakowana:  
Oferta na:  
Sprzedaż i dostawa mebli do Zespołu Ośrodków Wsparcia 
 
8. Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów 
zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 
    
IX. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

1. Oferty należy złożyć w ZOW w Lublinie,  przy ul. Lwowskiej 28, Dział Administracji - 

pok. 101 do dnia 24.10.2019 r. do godz.13.00. 

https://poczta.wp.pl/k/
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2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
 

X. Ocena ofert. 
 
1. Ocena Wykonawców i ofert. 

1.1  Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku nie spełniania warunków udziału lub nie 
złożenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 
1.2.  O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, których ofertę odrzucono, 
podając uzasadnienie. 
1.3 Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty. 

 
2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach: 
Cena – znaczenie 80 % 
Okres gwarancji - znaczenie 20 %  

 
Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN. 
Cena musi obejmować całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego (w tym koszt dostarczenia 
do siedziby zamawiającego). 

1)  ilość punktów w kryterium: Cena, rozumiana jako wartość całkowita oferty brutto za 
wykonanie zamówienia, zostanie obliczona według wzoru:  

  
K1= (Cm /C)*80  
 
K1- Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny  
Cm-Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert  
C- Cena analizowanej oferty  

 

2)ilość punktów w zakresie kryterium: okres gwarancji najwyżej punktowana będzie oferta z 
najdłuższym okresem gwarancji (w miesiącach). Punktacja zostanie przyznana na bazie 
wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:  

 
K2= (G /Gm)*20  
 
K2- Liczba punktów przyznanych za kryterium okres gwarancji  
Gm-Najdłuższy okres gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert  

G- Okres gwarancji analizowanej oferty  
 
Uwaga: 
• okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-cy pełnych miesięcy (2 lata) w przypadku 

podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania (brak 
wpisania) okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona; 

• w przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 
miesięcy, Zamawiający do obliczeń przyjmie okres gwarancji = 60 miesięcy.  
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• oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach w Formularzu 
ofertowym. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na 
miesiące zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.  

• ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów oferty uzyskanych w każdym z 
kryteriów oceny oferty. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca 
wynosi – 100,00 pkt., 

• obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2.2 Maksymalna ilość otrzymanych punktów dla danej oferty wynosi 100. Za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w obowiązujących kryteriach. 
2.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 
2.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 
2.5. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z zestawieniem złożonych ofert zostanie 

opublikowane na stronie internetowej:  
a) http://www.zow.bip.lublin.eu/ 
b) bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
XII. Informacja o formalnościach po wyborze oferty.   
 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie  i miejscu zawarcia umowy. 
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze  sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
XIII. Wzór umowy na wykonanie zamówienia.  

 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 
zostanie podpisana umowa .  

 
XIV. Załączniki.   
Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:  
 
Załącznik nr 1: Formularz oferty; 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ; 
Załącznik nr 3: Wzór umowy. 
 
 
Lublin, dnia  16.10.2019 roku                                                 Michał Wartacz 
           /Zastępca Dyrektora/    
 
 
 


