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Zapytanie ofertowe 

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

o przedstawienie oferty na dostawę wyposażenia i mebli do sali biologiczno - chemicznej. 

Zamierzamy zakupić 30 krzeseł, 6 stanowisk wyspowych dla uczniów, 1 biurko, 1 stół 

demonstracyjny dla nauczyciela, 1 fotel obrotowy, 3 szafy na sprzęt i pomoce dydaktyczne, 3 

szafy na sprzęt i pomoce dydaktyczne częściowo przeszklone. Interesują nas meble szkolne 

na wzrost uczniów 159 -188. 

I . Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Dane techniczne stanowisk dla uczniów – 6 sztuk: 

- stanowisko 4 – osobowe o wymiarach 1850 x 1220 x  760 z nadstawką oraz zlewami 

polipropylenowymi chemoodpornymi, wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 

18 mm w kolorze bukowym, drzwiczki i obrzeża w kolorze jasno zielonym.  Blaty 

pokryte płytkami ceramicznymi w kolorze ecru. Wyposażone w listwy zasilające 4 

gniazdowe 230V oraz awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa. 

 

- typ stanowiska wyspowego prezentowany poniżej (bez krzeseł obrotowych) : 
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2. Dane techniczne krzeseł – 30 szt.: 

           - wykonane z rury stalowej Ø 25 mm w kolorze ciemno zielonym, zakończonej   

 zatyczkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem, 

- siedzisko i oparcie  z lakierowanej sklejki bukowej, 

- typ krzesła prezentowany poniżej 

                                                                 

 

    3. Dane techniczne stanowiska dla nauczyciela: 

- stół demonstracyjny 2 - szafkowy o wymiarach 1814 x 700 x  900 wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej gr. 18 mm w kolorze bukowym, drzwiczki i obrzeża w kolorze 

jasno zielonym.  Blat pokryty płytkami ceramicznymi w kolorze ecru lub beżowym 

wyposażony w zlew polipropylenowy chemoodporny, listwę 4-gniazdową 230V oraz 

zasilacz laboratoryjny prądu stałego 0-30V/5A 

           - typ stołu prezentowany poniżej : 

 

                                      

 

 

 

 



   4. Dane techniczne biurka: 

      - biurko z jedną szafką i szufladą, 

- szafka zamykana na zamek, kolor bukowy, fronty i obrzeże jasno zielone,- wymiary 1050 x 

600 x 760 mm 

- typ biurka prezentowany poniżej 

                                       

4.Dane fotela obrotowego – prezentowany poniżej(z elementami zielonymi) : 

                           

5. Dane techniczne szafy na sprzęt i pomoce dydaktyczne – 3 szt.: 

  - wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm o wymiarach 800 x 400 x 1850 mm, fronty i 

obrzeża w kolorze jasno zielonym 

                 

 

6. Dane techniczne szafy na sprzęt i pomoce dydaktyczne częściowo przeszklonej – 3 szt.: 



    -   wykonana z płyty meblowej bukowej gr. 18 mm o wymiarach 800 x 400 x 1850 mm, 

fronty i obrzeża w kolorze jasno zielonym 

 

                       

Krzesła oraz stanowiska dla uczniów i nauczyciela muszą posiadać atest, co w przypadku 

dokonania zamówienia, zostanie potwierdzone stosownym dokumentem. Meble i krzesła 

muszą posiadać taką samą tonację kolorystyczną. 

II. Przygotowanie oferty. 

Oferta powinna zawierać 

- nazwę oraz adres Wykonawcy, 

- cenę brutto całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kosztów transportu do 

siedziby Zamawiającego, 

- okres gwarancji, 

- zdjęcia oferowanych towarów, 

- termin realizacji zamówienia.  

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. 

 



Oferty należy przesłać na adres mailowy zp@mickiewicz.net.pl do 08.06.2017 r. 

IV. Kontakt z zamawiającym. 

Wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Ewelina Krawczyk - Ledwoń 

tel. 34 351 14 33. 

 

Załączniki do zapytania 

Załącznik nr 1 – wzór umowy 

 

Z poważaniem 

   mgr Jadwiga Stroniewska  

   Dyrektor Zespołu Szkół nr 1                                                                 

im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 
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