
 
 

 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy krzeseł drewnianych dla CRR KRUS w Jedlcu 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jedlec, 63-322 Gołuchów, 
woj. wielkopolskie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 180 szt. krzeseł z drewna bukowego poddawanego 
procesowi głębokiego parzenia z litym siedziskiem. Krzesła wykonane z drewna bukowego z siedziskiem litym. Posiadają 3 wzmacniające 
poprzeczki pomiędzy nogami. Na oparciu krzesła znajdują się poprzeczki, które są ułożone w znak "X". Elementy konstrukcji krzesła są łączone 
metodą czopowania i klejenia na bazie atestowanych, ekologicznych klejów. Oparcie krzesła jest wyprofilowane w delikatny łuk. Drewno 
poddawane jest dodatkowo impregnowaniu przyjaznymi środowisku bejcami wodnymi w kolorze naturalnego buku i warstwowemu 
lakierowaniu lakierem bezbarwnym półmatowym. Krzesła muszą zapewnić wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji przy nawet najcięższym 
użytkowaniu. Nogi powinny posiadać trwale przyklejone podkładki wykonane z bardzo sztywnego filcu odpornego na zgniatanie o grubości 
4mm z dodatkiem Bi-komponentu chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz ułatwiające bezpieczne przesuwanie krzeseł. 

Wymiary krzesła: 
 wysokość całkowita: ok. 97cm, 
 wysokość oparcia: ok. 54cm, 
 wysokość nóg: 43cm, 
 przekrój nóg: 3,5cm x 3,5cm, 
 przekrój poprzeczek pomiędzy nogami: nie mniej niż 2cm x 3,5cm, 
 szerokość oparcia w części górnej: ok. 39,5cm, 
 szerokość oparcia w części dolnej: ok. 32,5cm, 
 szerokość siedziska: ok. 44cm, 
 szerokość siedziska przy oparciu: ok. 35cm, 
 długość siedziska: ok. 42cm. 
 wzór krzesła 

                    

3.  Pożądany termin wykonania zamówienia: I partia - 17 kwietnia 2018 r. II – 25 kwietnia 2018 r. Gwarancja jakości – min. 36 miesięcy. 

4.  Kryteria oceny ofert: jakość wykonania, najniższa cena, warunki gwarancji oraz termin wykonania. 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę należy złożyć skutecznie w wersji elektronicznej na e-mail zamowienia@jedlec.pl lub w formie oryginału do Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, u Kierownika Działu Administracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2018 r. godz. 10:00.  

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty; 

b) parafowany wzór umowy; 

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną powinny być przedłożone w postaci skanu podpisanych dokumentów. 

Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania są udostępnione na stronie internetowej: www.jedlec.nowybip.pl. 

6. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni  

7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

8. Osoba do kontaktu: Tadeusz Ordziniak - Główny Specjalista ds. Technicznych, tel. 62 761 62 51 wew. 205.   

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie, również               
po złożeniu i rozpatrzeniu ofert. 
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