
Załqcznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień

o wartości nieprzekraczajqcej
wyrażonej w zlotych równowartości

kwoty 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: Dostawa mebli i wyposażenia pracowni przyrodniczej w Szkole
Podstawowej nr 2 w Opocznie oraz pracowni ekologicznej w Gimnazjum w Zespole Szkół w
Mroczkowie Gościnnym w podziale na dwa zadania.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz
adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania:
"Dostawa mebli i wyposażenia do pracowni przyrodniczej i ekologicznej w podziale na
zadania". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta
powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia pracowni przyrodniczej w Szkole
Podstawowej nr 2 w Opocznie oraz pracowni ekologicznej w Gimnazjum w Zespole Szkół w
Mroczkowie Gościnnym w podziale na dwa zadania.
DOSTAWA:

ZADANIE I
Wyposażenie pracowni (ławki, krzesło, sloły laboraloryjne. dygestoria, tablice szkolne, szafy/gabloty ekspozycyjne
i informacyjne, biurko nauczycielskie, żaluzje / rolety, stojaki no mapy/plansze, fototapeto):

LP. ELEMENTYWYPOSAŻENIA ILOŚĆ MINIMALNE PARAMETRYTECHNICZNEPRACOWNI

Biurko z dwoma szafkami umiejscowionymi po obu
stronach.
No środku szuflado.

l Biurko l Szafki i szuflado zamykane no klucz.
Wykonane z płyty laminowanej 18mm, oklejone obrzeżem
PCV.
Wymiary: 1240x 600x760 (+/- 10mm)
Kolor: klon
Jednoosobowa ławka szkolna.
Na metalowym stelażu, profil okrągły, kolor zielony.
Blat laminowany, gr ok. 20 mm, okleinowany pcv.

2 Ławki szkolne l - osobowe 32 Wysokość blatu 760 mm.
Wymiary: 700 mm x 500 mm
Stopki plastikowe zabezpieczające podłoże przed
rysowaniem bez regulacji.
Kolor: klon
Stelaż krzesła wykonany z rurki 0 25 mm, kolor

3 Krzesło szkolne 32 zielony.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki.
Wysokość siedziska 460 mm.
Fotel obrotowy z podnośnikiem pneumatycznym i
funkcją TILT
Regulacja wysokości oparcia oraz możliwość jego
blokady w dowolnej pozycji.

4 Fotel nauczycielski l Model na kółkach. Siedzisko i oparcie
tapicerowane.
Podłokietniki aluminiowe tapicerowane.
Pięcioramienna stalowa, chromowana (błyszcząca)
podstawa jezdna.
Tablica przystosowana do pisania kredą, może
służyć również jako tablica magnetyczna.
Rama wykonana z anodowanego aluminium.

5 Tablico zielono pojedyncza l Narożniki wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS.
W komplecie półeczka na kredę, zestaw służący do
zamocowania tablicy wraz z instrukcją.
Wymiary: 2000 x 1000 mm



6
Morkery suchościerolne

4
Komplet czterech markerów (czerwony, zielony, niebieski,

(komplet 4 szt. + gąbko) czarny) w uchwycie zamontowano qąbka do ścierania.
Szafo czterodrzwiowa: u góry drzwiczki mniejsze, zamykane
no klucz, wnętrze podzielone jedną półką.
No dole drzwiczki większe. zamykane no klucz, wnętrze
pOdzielone co najmniej dwoma półkami.

7 Regał l Wykonano z płyty laminowanej o grubości 18 mm
Okleinowano PCV
Metolowe uchwyty.
Kolor: klon
Wymiary: 2000x800x400 (+/- 10 mm)
Szafo z witryną w górnej części, wnętrze podzielone
dwoma półkami, zamykano no klucz.
Dół zamykany pełnymi drzwiczkami, wnętrze podzielone
co najmniej jedną półką, zamykane no klucz.

8 Regał 2 Wykonano z płyty laminowanej o grubości 18 mm
Okleinowano PCV
Metolowe uchwyty
Kolor: klon
Wymiary: 2000x800x400 (+/- 10 mm)
Szafo z witryną w górnej części, wnętrze podzielone jedną
półką, zamykano no klucz.
Środek z otwartą półką.
Dół zamykany pełnymi drzwiczkami, wnętrze podzielone

9 Regał l
co najmniej jedną półką, zamykane no klucz.
Wykonano z płyty laminowanej o grubości 18 mm
Okleinowano PCV
Metolowe uchwyty
Kolor: klon
Wymiary: 2000x800x400 (+/- 10 mm)
Szafko z witryną w górnej części, wnętrze podzielone jedną
półką, zamykane no klucz.
Środek z otwartą półką.
Dół zamykany pełnymi drzwiczkami, wnętrze podzielone

10 Regał 2
co najmniej jedną półką, zamykane no klucz.
Wykonano z płyty laminowanej o grubości 18 mm
Okleinowano PCV
Metolowe uchwyty
Kolor: klon
Wymiary: 2000x400x400 (+/- 10 mm)
Witryno cało oszklono, wnętrze podzielone co najmniej
czterema półkami, zamykano no klucz.
Wykonano z płyty laminowanej o grubości 18 mm

11 Regał 2 Okleinowano PCV
Metolowe uchwyty
Kolor: klon
Wymiary: 2000x800x400 (+/- 10 mm)
Witryno cało oszklono, wnętrze podzielone co najmniej
czterema pÓłkami, zamykano no klucz.
Wykonano z płyty laminowanej o grubości 18 mm

12 Regał 2 Okleinowano PCV
Metolowe uchwyty
Kolor: klon
Wymiary: 2000x400x400 (+/- 10 mm)
Regulowano lampko pozwalająco no zmianę kąta
podania świat/o.
Wyposażono w we włącznik światło umiejscowiony w

13 Lampko biurkowo LED l podstawie.
Wysokość: 34 cm.
Żródło oświetlenia: LED2,5 W
Materio/: plastik w połqczeniu z metolem.
Tarcza zegara wykonano ze szkło akrylowego PMMA o
wysokim połysku.

t4
Kwarcowy zegar ścienny z

l
Wskazówki kolorze czarnym.

mapą świata. Mechanizm kwarcowy zasilony baterią (paluszki AA)
Tarcza zegara umiejscowiono no konturach kontynentów.
Całkowity wymiar ekspozycji: 70 cm x 42 cm (+/- 2 cm)
Wykonany ze stoli nierdzewnej i tworzywo

Trzykomorowy kosz do
Pokrywy podnoszone niezależnie przyciskiem pedałowym

15 l Wyjmowane, wewnętrzne wiadro z pałąkiem
segregacji odpadów 3 x 8 I.

Uchwyt do przenoszenia kosza
Podstawo z tworzywo nierysujqca podłogi



ZADANIE II
Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, stoły laboratoryjne, dygestoria, tablice szkolne, szafy/gabloty ekspozycyjne
i informacyjne, biurko nauczycielskie, żaluzje / rolety, stojaki na mapy/plansze, fototapeta):

Lp. Elementy wyposażenia Ilość MINIMALNE PARAMETRYTECHNICZNEpracowni

Dwuosobowa ławka szkolna.
Na metalowym stelażu, rura kwadratowa 25 x 25 mm,
kolor zielony.

l Stół szkolny 2 - osobowy 15 Blat laminowany gr ok. 20 mm, okleinowany PCV.
Wysokość blatu 760 mm.
Wymiary: 700 mm x 500 mm
Kolor: olcha
Stelaż krzesła wykonany z kształtownika zamkniętego
20x20, kolor niebieski.

2 Krzesło szkolne 30 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki.
Wysokość siedziska 460 mm.
Kolor: olcha
Biurko dwuszafkowe z półką na klawiaturę
Po prawej stronie cztery szuflady.
Po lewej stronie szuflada i szafka.

3 Biurko l Szuflady i szafka zamykane na klucz.
Wymiary: 1300 mm długość, 580 mm x szerokość, 750 mm
wysokość.
Wykonane z płyty meblowej.
Kolor: olcha
Krzesło tapicerowane wykonane z tkaniny. Materiał:
100% włókno syntetyczne.

4 Krzesło nauczycielskie l
Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze czarnym,
siedzisko i oparcie tapicerowane .
• wys. 47 cm
• czarno - zielono - czarne
Regał czterodrzwiowy: u góry drzwiczki mniejsze, zamykane na
klucz, wnętrze podzielone jedną półką.
Na dole drzwiczki większe, zamykane na klucz, wnętrze

Regał 4 - półkowy podzielone co najmniej dwoma półkami.
5 l Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm

zamknięty Okleinowano PCV
Metalowe uchwyty.
Kolor: klon
Wymiary: 1860x800x380(+/- 10mm)
Regał z witryną w górnej części, wnętrze podzielone dwoma
półkami, zamykana na klucz.
Dół zamykany pełnymi drzwiczkami, wnętrze podzielone co

Regał 4 - półkowy najmniej jedną półką. zamykane na klucz.
6 przeszklony l Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm

Okleinowano PCV
Metalowe uchwyty
Kolor: olcha
Wymiary: l 860x800x380 (+/- 10mm)
Regał o wymiarach: wysokość 1860 mm, szerokość 800
mm, głębokość 380 mm.
Górna i dolna część zamknięta - szafa w połowie
przedzielona otwartą półką·

7 Regał aktowy l
W górnej zamkniętej części jedna półka.
W dolnej części zamkniętej szafy co najmniej dwie półki.
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm
Okleinowano PCV
Metalowe uchwyty
Kolor: olcha.
Szafa na mapy i plansze.
Cała zamknięta. W środku zamontowana półka z

8 Szafa na mapy i plansze l
otworami do umieszczenia zwiniętych map oraz co
najmniej pięć prętów do zawieszania i przechowywania
plansz.
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm



Okleinowano PCV
Metalowe uchwyty
Kolor: olcha.
Szafka z 8 szufladami, wykonana z płyty laminowanej o
gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS.
Dno szuflady wykonane z płyty wiórowej.

9 Szafka z szufladami l Mocowana do ściany.
Prowadnice umożliwiają pełen wysuw szuflad i ciche
zamykanie.
Wym. 89x 41x 87cm (+/- 5 mm)
Regał otwarty z 6 półkami.

10 Regał l
Konstrukcja wykonana z rury kwadratowej owym. 20 x 20
mm
Wymiary 330x938x270x2060 mm
Tablica przystosowana do pisania kredą, może służyć
również jako tablica magnetyczna.
Rama wykonana z anodowanego aluminium.

11 Tablica zielona l Narożniki wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS.
W komplecie półeczka na kredę, zestaw służący do
zamocowania tablicy wraz z instrukcją.
Wymiary: 2000 x 1000 mm
Stolik multimedialny na metalowej konstrukcji w kolorze
aluminium.
Półki wykonane z płyty laminowanej w kolorze buku.

12 Stolik multimedialny l Posiada regulację wysokości jednej półki oraz kąta
pochylenia drugiej półki.
Stolik posiada cztery kółka, w tym dwa z hamulcem.
Wym. 47 x 90 x 57-90 cm

Dodatkowe wymagania:
l) Termin realizacji zamówienia: 9 października 2015 r. - wymagany.
2) Gwarancja min. l rok od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%

IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
l. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany egzemplarz projektu umowy.

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia
powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29 wrze5nla 2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w zamkniętej
kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po
upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie
podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 29 września 2015 r. godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. B2. Osobą uprawnioną do kontaktów
z Wykonawcą jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel. 44 736-31-27.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:



W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy
oferty Wykonawcy.

Zastęo- [ 1
~/'4(

~ ci ~.()~.' .. .2f:J le:! .
(data, podpis)

Załgczniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
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