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                                                                                            Załącznik nr 1   
          

Zaproszenie do składania ofert                                                                                             
na zakup i dostawę mebli  do pomieszczeń      

w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Rydzynie 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rydzynie  
Plac Zamkowy 2 
64-130 Rydzyna   
tel. (65) 538 85 92,  
e-mail:  soswry@wp.pl 
strona internetowa: www.soswrydzyna.com 
Regon: 000230214 

Znak postępowania:  SOSW-271-6/08/2020 
 

II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 EUR (netto), wyłączone 
ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 
na podstawie art. 4 pkt. 8, prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. 
 

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad mebli do 
pomieszczeń SOSW.  

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: 
Zadanie I Zakup i dostawa mebli do pomieszczeń klasowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Rydzynie. 
Zadanie II Zakup i dostawa mebli do pokoju nauczycielskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Rydzynie. 
Zadanie III Zakup i dostawa zestawu mebli do stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Rydzynie. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części 
zadania. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolna część lub cały przedmiot 
zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach mebli o następującej 
specyfikacji:  
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Zadanie I – Zakup i dostawa mebli do pomieszczeń klasowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno  
-  Wychowawczym w Rydzynie. 

Asortyment Wymiary (mm)                  Ilość szt. Opis 

Ławka  regulowana (blat 
buk, konstrukcja szary) 1300x500mm 16 

 
Podwójna z malowanego 
proszkowo, okrągłego profilu o 
przekroju fi 32. Blat ławki 
wykonany z trwałej płyty 
laminowanej o gr 18 mm 
wykończonej obrzeżem PCV 
2mm. Ławka powinna posiadać 
stopki, które ułatwiają 
wypoziomowanie stołu na 
nierównej powierzchni. 
Blat o wymiarze 1300x500mm.  
Model w regulacji 4-6 

Ławka  regulowana (blat 
buk, konstrukcja czarny) 1300x500mm 8 

Podwójna z malowanego 
proszkowo, okrągłego profilu o 
przekroju fi 32. Blat ławki 
wykonany z trwałej płyty 
laminowanej o gr 18 mm 
wykończonej obrzeżem PCV 
2mm.        
Stolik powinien posiadać  stopki, 
które ułatwiają wypoziomowanie 
stołu na nierównej powierzchni. 
Blat o wymiarze 1300x500mm.  
Model w regulacji 4-6 

Krzesło szkolne  6 (blat 
buk, konstrukcja szary)   32 

Z wytrzymałego okrągłego 
stelaża, malowanego proszkowo, 
o przekroju Fi 25.  
Siedzisko i oparcie zrobione z 
trwałej lakierowanej sklejki 
bukowej o grubości 8 mm. 
Zaokrąglone oparcie krzesła. 
Nogi krzesła wyposażone w 
plastikowe zatyczki dzięki którym 
podłoga zabezpieczona będzie 
przed zarysowaniem. 
Model w rozmiarze nr 6. 
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Krzesło szkolne  6 (blat 
buk, konstrukcja czarny)   16 

Z wytrzymałego okrągłego 
stelaża, malowanego proszkowo, 
o przekroju Fi 25.  
Siedzisko i oparcie zrobione z 
trwałej lakierowanej sklejki 
bukowej o grubości 8 mm. 
Zaokrąglone oparcie krzesła. 
Nogi krzesła wyposażone w 
plastikowe zatyczki dzięki którym 
podłoga zabezpieczona będzie 
przed zarysowaniem. 
Model w rozmiarze nr 6. 

Biurko 1400x600 1 

Z płyty laminowanej 18mm 
oklejonej obrzeżem PCV 2mm. 
Biurko powinno posiadać szafkę 
boczna po jednej stronie oraz 4 
szuflady po drugiej. Zarówno 
szafka jak i szuflady powinny 
zamykane na zamek. 
Kolor do uzgodnienia z 
inwestorem. Wymiar biurka 
1400x600 mm 

Krzesło   1 

Krzesło obrotowe – biurowe z 
podłokietnikami, oparcie 
odchylane, z możliwością blokady 
oparcia, wysokość siedziska 
regulowana za pomocą 
podnośnika pneumatycznego, 
kolor do uzgodnienia z 
inwestorem 

Krzesło obrotowe do sali 
komputerowej SB 

lakierowane z 
podłokietnikami   11 

Na podstawie pentagonalnej. 
Pięcionóg metalowy osadzony na 
podstawie metalowej talerzowej 
okrągłej wyposażony w stopki lub 
kółka. Siedzisko osadzone na 
kolumnie wykonanej z rury 
stalowej o średnicy ø 50 mm, 
malowanej farbą proszkową w 
kolorze czarnym. Siedzisko i 
oparcie krzesła wykonane ze 
sklejki 8 mm, malowane lakierem 
akrylowym.  Z podłokietnikami. 
Krzesła o regulowanej wysokości 
na podnośniku gazowym. 
Zmiana wysokości w zakresie 4÷6 
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Szafa szkolna pełna                 
z przegrodami 1850x900x580 mm 6 

O wymiarze (wxsxg) 
1850x900x580 mm, wykonana z 
płyty laminowanej 18 mm. 
Obrzeże PCV 2mm. 4 półki, 5 
przestrzeni do przechowywania 
dokumentów. Metalowe 
zaokrąglone uchwyty .Zamykana 
na zamek z 2 kluczykami. Kolor do 
uzgodnienia z inwestorem. 

Szafa szkolna pełna                    
z przegrodami 1850x900x580 mm 4 

O wymiarze (wxsxg) 
1850x900x580 mm, wykonana z 
płyty laminowanej 18 mm. 
Obrzeże PCV 2mm.  2 półki, 3 
przestrzenie do przechowywania 
dokumentów. Metalowe 
zaokrąglone uchwyty. Zamykana 
na zamek z 2 kluczykami. Kolor do 
uzgodnienia z inwestorem. 

Nadstawka na szafę 720x900x580 mm 5 

O wymiarze (wxsxg) 720x900x580 
mm. Wykonana z płyty 
laminowanej 18mm.Obrzeże PCV 
2mm. 1 półka, 2 przestrzenie do 
przechowywania. Metalowe 
zaokrąglone uchwyty .Zamykana 
na zamek z 2 kluczykami. Kolor do 
uzgodnienia z inwestorem. 

Nadstawka niska pełna 370x900x580 mm 5 

O wymiarze (wxsxg) 370x900x580 
mm. Z płyty laminowanej 
18mm.Obrzeże PCV. Szafka 
posiadać powinna 1 przestrzeń do 
przechowywania. Metalowe 
zaokrąglone uchwyty. Zamykana 
na zamek z 2 kluczykami. Kolor do 
uzgodnienia z inwestorem. 

Szafa szkolna pełna z 
przegrodami 1500x900x580 mm 1 

O wymiarze (wxsxg) 
1500x900x580 mm, wykonana z 
płyty laminowanej 18 mm. 
Posiadać powinna 3 półki, 4 
przestrzenie do przechowywania.  
zaokrąglone uchwyty. Zamykana 
na zamek z 2 kluczykami. Kolor do 
uzgodnienia z inwestorem. 

    

    

Zaoferowane meble będą wykorzystywane przez uczniów w szkole i muszą być wykonane               

z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie                    

lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności               

z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. Muszą nadawać się do użytkowania zgodnie              

z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu i zamontowaniu                                              



5 
 

w wyznaczonym miejscu. Materiały użyte do wykonania poszczególnych mebli muszą posiadać 

świadectwa jakości, atesty dopuszczające do użytku w placówkach szkolnych oraz odpowiadać 

Europejskim i Polskim Normom. 

 

Zadanie II – Zakup i dostawa mebli do pokoju nauczycielskiego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno  -  Wychowawczym w Rydzynie 

Asortyment Wymiary (mm)                  Ilość szt. Opis 

Szafa 2270x600x660 6 

Zamykana o wymiarach(wxsxg) 
2270x600x660 mm, układ mebla:  
przegroda 18 mm w połowie, 
prawa strona półka 330 mm na 
górze, poniżej drążek, lewa strona 
6 półek. Drzwi 2 szt. z uchwytem 
pionowo, zamek. Kolor do 
uzgodnienia z inwestorem. 

Biurko 750x1200x700 1 

O wymiarach (wxsxg)  
750x1200x700 mm, kolor blatu               
i stelaża do uzgodnienia                        
z inwestorem,  

Stół 750x2100x1100 1 

O wymiarach(wxsxg)  
750x2100x1100 mm, kolor blatu            
i stelaża do uzgodnienia                        
z inwestorem 

Regał  2270x800x430 1 

O wymiarach (wxsxg) 
2270x800x430 mm, brak 
przegrody. Od góry 3 otwarte 
półki - 4 przestrzenie do 
przechowywania dokumentów, 
na dole zamykana szafka                      
z drzwiami 2 szt. z uchwytem 
pionowo i 1 półką - 2 
przestrzeniami do 
przechowywania dokumentów. 
Kolor do uzgodnienia                             
z inwestorem, 
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Komoda 800x2000x600 1 

O wymiarach (wxsxg) 
800x2000x600 mm,  po prawej 
szafka zamykana drzwiami z 
uchwytem pionowo szer. 550 
mm, następnie 4 szuflady szer. 
400 mm, kolejno szafka z 
drzwiami z uchwytem pionowym 
1 półką - 2 przestrzeniami do 
przechowywania szer. 350 mm 
oraz szafka podwójnymi drzwiami 
i uchwytami pionowymi z półką               
i 2 przestrzeniami do 
przechowywania szer. 700 mm. 
Kolor do uzgodnienia                               
z inwestorem, 

Krzesło biurowe 
obrotowe    1 

Krzesło obrotowe – biurowe                    
z podłokietnikami, oparcie 
odchylane, z możliwością blokady 
oparcia, wysokość siedziska 
regulowana za pomocą 
podnośnika pneumatycznego. 
Kolor do uzgodnienia                                 
z inwestorem 

Krzesło    6 

Tapicerowane tkaniną siedzisko               
i oparcie odporne na ścieranie. 
Kolor do uzgodnienia                               
z inwestorem. 
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Zadanie III – Zakup i dostawa zestawu  mebli do stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno  -  
Wychowawczym w Rydzynie  

Asortyment Wymiary (mm)                  Ilość szt. Opis 

 Stół prostokątny   1200x700mm 25 

Stół prostokątny z blatem 
bakteriobójczym na metalowym 
stelażu. Blat stolika wykonany z 
płyty laminowanej 18mm z 
obrzeżem PCV. 
 

Krzesła  100 

 
Krzesło: siedzisko i oparcie krzesła 
z trwałej malowanej sklejki 
bukowej o grubości 8 mm w 
rozmiarze  nr 6. Nogi krzeseł i 
stołów powinny być wyposażone 
w plastikowe zatyczki dzięki 
którym podłoga zabezpieczona 
będzie przed zarysowaniem. 
Kolory do uzgodnienia z 
inwestorem. 

 

Zaoferowane meble będą wykorzystywane przez uczniów w szkole i muszą być 

wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano 

poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, albo certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. Muszą nadawać 

się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich 

ustawieniu i zamontowaniu w wyznaczonym miejscu. Materiały użyte do wykonania 

poszczególnych mebli muszą posiadać świadectwa jakości, atesty dopuszczające do 

użytku w placówkach szkolnych oraz odpowiadać Europejskim i Polskim Normom. 

 
 

3. Potwierdzeniem przekazania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez obie strony protokół 
 zdawczo - odbiorczy. 

4. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):  

Zadanie I –39160000-1- meble szkolne 

Zadanie II –39130000-2-meble biurowe  

Zadanie III – 3910000-3– meble  
 

IV. TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA   

Dostawy przedmiotu zamówienia należy dokonać do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 8  tygodni 
od dnia podpisania umowy. W przypadku zamiaru dostarczenia przed wskazanym terminem,  
wymaga się uprzedniego poinformowania telefonicznego (co najmniej 3 dni robocze przed 
zamierzoną  dostawą).   
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V. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu wynikające z art.22 ust.1 ustawy PZP, wskazane z załącznikiem nr.3: 

1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy PZP (ust.1 pkt.12-23 i ust.5 pkt.1); 

2. Spełnią wszystkie wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym, dotyczące specyfikacji 
 przedmiotu zamówienia, a także warunki określone w projekcie umowy; 

3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 a)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 b)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
  do wykonania zamówienia, 

 c)  posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 
 ofertowego,   z   dołączoną   wizualizacją   proponowanych   mebli   oraz  podpisanym   projektem 
 umowy. 

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadanie 

zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolne zadanie lub cały przedmiot          
zamówienia. 

3.  Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności: w formie pisemnej, w języku polskim, 
  w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

4.  Oferta  winna  być   podpisana   przez   osobę   upoważnioną   do   reprezentowania  Wykonawcy 
 na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą 
 reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie,  właściwym dla danej 
 formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5.   Zaleca się, aby wszelkie poprawki były naniesione czytelnie i parafowane przez osobę podpisującą 
 ofertę. 

6.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 
  nienaruszalności i poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.   

7. Opakowanie powinno być zaadresowane na: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,  
 Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, z dopiskiem  

„Zapytanie ofertowe na  
zakup i dostawę mebli do pomieszczeń  SOSW,  

nie otwierać do dnia 17.08.2020r. do godz. 10:15",  

 a także opatrzone pieczątką Wykonawcy z nazwą i dokładnym adresem. 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera, bądź dostarczona osobiście  
 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, pokój nr 1 
 (Sekretariat). 

2. Termin składania ofert: do  17.08.2020r. do godziny  10:00. 

3. Wykonawcy, których oferty zostaną złożone po terminie, nie wezmą udziału w postępowaniu. 
 Oferty takie zostaną  niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 
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VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2020r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. 
 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, Pl. Zamkowy 2, pokój nr 2 (Gabinet 
 Dyrektora). 

2. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć Wykonawcy.  

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY   

1. Złożone oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: 

 Cena najniższa brutto ogółem -  100% 

 Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów.  

 Pozostałe oferty - proporcjonalnie mniej, według poniższego wzoru: 

 

            cena najniższej oferty 
  Punktacja badanej oferty  = ----------------------------------- x 100  
            cena badanej ofert                                                                            

 

2. Dla potrzeb oceny ofert, przyznane Wykonawcom punkty zostaną obliczone z dokładnością  
 do  dwóch miejsc po przecinku. 

3. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej 
 oferty ze względu na równą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w określonym 
 terminie oferty dodatkowej. Oferta ta nie może jednak zawierać ceny wyższej od tej zaoferowanej  
 w pierwotnie złożonej ofercie.   

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również żądać od oferentów wyjaśnień    
       dotyczących treści oferty.     

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać  wymaganiom 
 określonym  w  zapytaniu  ofertowym  i  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  zapewniając 
 najtańsze wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zadania. 

 

X.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie 
 wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również umieszczona  
 na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na Jego stronie internetowej. 

 2.  Z Wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa, której projekt 
 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. O terminie i miejscu podpisania 
 umowy Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.  
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XI. INFORMACJE DODATKOWE 

1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem 
 terminu składania ofert. 

2. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia  zamówienia  podwykonawcom. 

4.  Oferty nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone z postępowania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku  
 gdy oferowana cena okaże się wyższa od środków jakie Zamawiający może przeznaczyć  
 na  sfinansowanie przedmiotu zamówienia, bądź zakup mniejszej ilości mebli niż wskazano  
 w zapytaniu ofertowym.  

 

XII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1.  w kwestiach formalnych – Sylwia Marcinek - tel. (65) 538 84 89, 
 email: soswry@wp.pl 

2.  w kwestiach merytorycznych – Sylwia Marcinek - tel.  (65) 538 84 89 

 Godziny pracy w/w osób: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. 

 
 
 
 
 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

- Zapytanie ofertowe; 
- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;                                                                                                                                                                               
- Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 PZP;                   
- Załącznik nr 4 -  Projekt umowy. 

 

 Rydzyna, 10 sierpień 2020r. 
                         

                  Zatwierdził: 

 
 
 
 
 


