
 

 

Marianowo, dnia 08.03.2012 r. 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
Tel. +48 91 578 25 18, fax +48 91 578 25 18 
tel. kom 883 602 959; 883 603 720; 883 600 346; 883 500 759 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
strona internetowa: lgr-sieja.pl 
 
 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 8/2012 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówieniajest usługa w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu 

meblibiurowych dla  Stowarzyszenia „Sieja” w ramach Programu Operacyjnego 
,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”. 
 

2. Materiały z których mają być wykonane  meble: 
a) płyta laminowana Egger akacja Lakeland jasna H1277 ST9 o gr. 18mm, 
b) okleina PCV lub ABS dedykowana do w/w płyty o gr 1mm na płycie #18 i 2mm na 

elementach o gr. 36mm, 
c) szuflady Blum Metabox lub równoważne, 
d) uchwyty Gamet UN94/128 kolor aluminium lub równoważne, 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1pn.Oferta cenowa –na usługę 

w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu meblidla Stowarzyszenia „SIEJA”. 
 

4. Oferta powinna zawierać: koszt mebli, dostawę, montaż i regulację. 
 

5. Miejsce montażu: Marianowo ul. Mieszka I 1. 
 

6. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna oferenta z uwagi na nietypowy układ 
pomieszczenia zlokalizowanego na poddaszu  – skosy, słupy drewniane, kominy. 
 

7. Oferent zobowiązany będzie do samodzielnego dokonania pomiarów w miejscu montażu przed 
przystąpieniem do wykonania mebli w celu sprawdzenia i ewentualnego skorygowania 
wymiarów po remoncie pomieszczenia. Pełna odpowiedzialność z dopasowanie mebli do 
pomieszczenia spoczywa na oferencie. 
 

 

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. 
 

9. W przypadku, gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto, oferenci którzy 

złożyli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

10. Okres realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy przez oferenta. 
 



 

 

11. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Oferentem po wyborze oferty. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien złożyć ofertę do dnia15.03.2012r. wypełniając załącznik nr 1. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona w wersji pisemnejpoprzez wypełnieniezałącznika nr 1 do 

zapytania „Oferta cenowa – na usługę w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu 
mebli dla Stowarzyszenia „SIEJA””i przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, 

kurierem) lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-121 

Marianowo lub przesłana w formie skanu  pocztą elektroniczną na adres: e-mail: lgr-

sieja@wp.pllub faxem +48 91 5782518do dnia15.03.2012 r. do godziny 15:15 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
V. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi do dnia 19.03.2012 r.na podstawie 

kryterium ceny – cena ofertowa 100 %. 

Zamawiający za wykonanąusługę dokona płatności przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

faktury VAT przez Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
informacji zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sieja”www.lgr-sieja.pl, ponadto 
oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. 
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jestDaniel Wieczorkiewicz specjalista ds. wdrażania 

i promocji  Stowarzyszenia „Sieja” tel.91 578 25 18, kom. 883 500 759, e-mail: lgr-sieja@wp.pl 

tel.883 600 346. 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 
 

………………………………………………… 
(miejscowość data) 

 

…............................................................... 
                     (pieczęć oferenta) 
 
NIP …......................................................... 
 
REGON …................................................. 
 
Telefon …................................................ 
 
E-mail…................................................ 

 

Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 

73-121 Marianowo 
 

 

Oferta cenowa – na usługę w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu mebli dla Stowarzyszenia „SIEJA 

Materiały z których zostaną wykonane meble: 
− płyta laminowana Egger akacja Lakeland jasna H1277 ST9 o gr. 18mm, 

− okleina PCV lub ABS dedykowana do w/w płyty o gr 1mm na płycie #18 i 2mm na elementach o gr. 36mm, 

− szuflady Blum Metabox lub równoważne, 

− uchwyty Gamet UN94/128 kolor aluminium lub równoważne. 
 

Nazwa  Ilość szt. Opis 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

ŁĄCZNA 
CENA 

NETTO 

ŁĄCZNA 
CENA 

BRUTTO 

biurko   
 

4 

dł.1600, szer.700, wys.750 z wbudowanym słupkiem szer.400  
(cokolik 70) z 4 szufladami (2szt wys. 150, 2szt. wys. 86):  blat 
gr. 36mm (klejony z dwóch płyt), boki („nogi”)biurka z pełnej 
płyty, element łączący boki o wys.430mm; do ustalenia z 
Zamawiającym układ prawe – lewe,   
         



 

 

biurko 1 

dł.1500, szer.600, wys.750 z wbudowanym słupkiem szer.400 z 

4 szufladami (2szt wys. 150, 2szt. wys. 86):  blat gr. 36mm 

(klejony z dwóch płyt), boki („nogi”)biurka z pełnej płyty, element 

łączący boki o wys.430mm, słupek z szufladami po prawej 

stronie,   
    

dostawka do biurka 2 

-dostawka do biurka 2szt.: 
dł.600, szer.500, wys.750, blat gr. 36mm (klejony z dwóch płyt), 
boki („nogi”) z pełnej płyty, element łączący boki o wys.430mm, 
wymagane trwałe połączenie z biurkiem, bok przy łączeniu 
płytszy – 250mm, do ustalenia z Zamawiającym układ prawe – 
lewe,      

regał otwarty 1szt 
 

1 
wys.2000, szer.700, gł.320, półki w rozstawie 350, cokolik 70, 
tylna płyta hdfgr. 3mm, boki frezowane na hdf,     

szafka stojąca 
zamykana  
 

1 
wys.850, szer.800, gł.400, tylna płyta hdf gr. 3mm, boki 

frezowane na hdf, cokolik 70, 2 półki, 2 fronty, 
    

szafa wbudowana na 
dokumenty z drzwiami 
przesuwanymi  
 

1 

-wys.2550, szer.1900, gł.380, wewnątrz półki w rozstawie 350, 
drzwi przesuwane z dolnym systemem jezdnym 2szt, system 
aluminiowy Sevroll Alfa lub równoważny (łożyskowane wózki 
dolne i górne, min. 5 lat gwarancji na wózki), wypełnienie płyta 
H1277,     

zabudowa trwała pod 
skosem  

2 

wys. front 1200, tył 570, dł.4000, gł.500, z drzwiami 
przesuwanymi 4szt. w systemie Sevroll Mikra lub 
równoważnym, wypełnienie płyta H1277, wewnątrz przegrody 
pionowe co 500mm z półkami w różnym rozstawie do ustalenia 
podczas montażu,     

zabudowa trwała pod 
skosem 

1 

wys. front 1200, tył 570, dł.2500, gł.500, z drzwiami 
przesuwanymi 3szt w systemie Sevroll Mikra lub równoważnym, 
wypełnienie płyta H1277, wewnątrz przegrody pionowe co 
830mm z półkami w różnym rozstawie do ustalenia podczas 
montażu,     

stół konferencyjny 1 

stół konferencyjny w kształcie litery L na metalowych nogach o 
śr. 60mm, blat gr. 36mm z podwójnej płyty składający się z 3 
elementów 2300x900, 1600x900,  2000x900, nogi w kolorze 
aluminium,      



 

 

krzesła konferencyjne 
 
 

18 
ISO firmy Nowy Styl ,kolor obicia do ustalenia z Zamawiającym     

krzesła biurowe 
obrotowe 

5 
krzesła biurowe obrotowe Bravogtp firmy Nowy Styl lub 
równoważne ,kolor obicia do ustalenia z Zamawiającym,     

RAZEM     

 
Uwagi:  
 

1. Oferta powinna zawiera w łącznej cenie  brutto: koszt mebli, dostawę, montaż i regulację. 

2. Miejsce montażu: Marianowo, ul. Mieszka I 1. 

3. Oferent zobowiązuje się  do samodzielnego dokonania pomiarów w miejscu montażu przed przystąpieniem do wykonania mebli w celu 

sprawdzenia i ewentualnego skorygowania wymiarów.  

4. Oferent przyjmuje pełną odpowiedzialność za dopasowanie mebli do pomieszczenia.  

 

 

 

 
………………………………………………..… 
Pieczątka i podpis oferenta lub osoby upoważnionej



 

 

 

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto z VAT i obejmować: koszt mebli, dostawę, montaż i regulację. 

Miejsce montażu: Marianowo, ........................................Oferent zobowiązany będzie do 

samodzielnego dokonania pomiarów w miejscu montażu przed przystąpieniem do wykonania mebli 

w celu sprawdzenia i ewentualnego skorygowania wymiarów po remoncie pomieszczenia. Pełna 

odpowiedzialność z dopasowanie mebli do pomieszczenia spoczywa na oferencie. 

 

Przed złożeniem oferty sugerowana jest wizja lokalna z uwagi na nietypowy układ pomieszczenia 

zlokalizowanego na poddaszu  – skosy, słupy drewniane, kominy. 

 

 

 
 


