
Lubliniec, dnia 07.08.2015 r. 

 

 

Zespół Szkół nr 1  

im. Adama Mickiewicza Lublińcu 

ul. Sobieskiego 22 

42-700 Lubliniec 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na dostawę 38 krzeseł do sali 3I oraz 3 krzeseł obrotowych typu 

Bravo w kolorze niebieskim do sali komputerowej  wraz z kosztami transportu. Termin 

dostawy- 7 dni od dnia podpisania umowy. Interesują nas krzesła szkolne na wzrost uczniów 

159 -188. 

 

I . Opis przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca udziela gwarancji na krzesełka na okres min. 24 miesiące. 

Dane techniczne krzeseł: 

- stelaż krzesła wykonany z profilu kwadratowego 20x20, malowany proszkowo w kolorze 

czarnym zakończony zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem,  

- siedzisko i oparcie  z lakierowanej sklejki bukowej o grubości min. 8 mm, 

- szerokie oparcie, typ krzesła prezentowany poniżej: 
 

 

 



 

Dane techniczne krzeseł obrotowych bravo 

- możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej pozycji 

- regulowana wysokość oparcia 

- regulowana wysokość siedziska 

 

II. Przygotowanie oferty. 

Oferta powinna zawierać 

- nazwę oraz adres Wykonawcy, 

- cenę brutto całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym 

kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, 

- termin realizacji zamówienia, 

- proponowane krzesła muszą posiadać certyfikaty i atesty, które należy dostarczyć wraz z 

meblami, w przeciwnym razie towar nie zostanie odebrany. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy dołączonej do zapytania 

ofertowego. 

 

III. Kryterium oceny oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100%. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto 

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę.  

 

 



 

IV. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres mailowy lolubliniec@list.pl  lub dostarczyć do sekretariatu 

Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu do 12.08.2015 r. 

 

V. Kontakt z zamawiającym. 

Wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Katarzyna Strauch tel. 34 351 

14 33, 782 992 626. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania cenowego z powodu 

braku posiadania wystarczających środków finansowych oraz możliwość zmiany ilości 

krzeseł. 
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