
 

Projekty „Kompetencje dla  przyszłości”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-094/11  
oraz „Dobry zawód to skarb” o numerze WND-POKL.09.02.00-10-228/11 

realizowane w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX 
 

 
Rawa Mazowiecka, dnia 04.11.2013 r. 

 
 

Zamawiający:  
Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46  
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

 
Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Tekst jedn. 21.06.2013 Dz.U. 2013 nr 0, poz.885) oraz Ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. z dn.28.05.2013 Dz.U. 2013 nr 
0 poz. 907) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy 

mebli w ramach projektów: „Dobry zawód to skarb” oraz „ Kompetencje dla 
przyszłości” realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowanych 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach Działania 

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 
 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. M. Kopernika  

NIP 835-12-60-819  
REGON: 000188096 
Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Telefon/faks: 46 815-41-41 
Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 

Godziny urzędowania: pn-pt: 8.00-15.00 
 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli w ramach projektów: „Dobry zawód 
to skarb” oraz „ Kompetencje dla przyszłości” realizowanych przez Zespół Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego. 
 

 
 

 

http://www.rawa-kopernik.pl/
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Częć 1. Meble do pracowni w ramach projektu „Kompetencje dla przyszłości” 
 Stoliki dwuosobowe z możliwością składania nóg  

(wymiary blatu: dł. 1200 szer. 680-700),  
blaty z płyty meblowej o grubości 20-25mm. 
Liczba sztuk 14. 

 Stół półokrągły (wymiary: dł. boku 1600mm, promień półkola 800mmm),  
blaty z płyty meblowej o grubości 20-25mm. 
Liczba sztuk 2. 

 Stoliki komputerowe najlepiej na kółkach blokowanych z wysuwaną półką 
na klawiaturę (wymiary blatu dł. 644-650 szer. 545-550) 
blaty z płyty meblowej o grubości 18-20mm. 
Liczba sztuk 16. 

 Krzesła dla ucznia (dostosowane do wymiarów w/w stolików) 

Liczba sztuk 32. 
 Biurko dla nauczyciela (z 3 szufladami lub ruchomym kontenerem najlepiej 

zamykanymi na klucz) 
Liczba sztuk 1. 

 Krzesło/fotel obrotowy dla nauczyciela z regulowaną wysokością 

Liczba sztuk 1. 
Stoliki dwuosobowe oraz półokrągłe do zestawiania w jeden stół konferencyjny 

lub do przyjęć okolicznościowych) 
Meble wykonane z płyty meblowej w kolorze jasnym (sosna laredo jasna/buk), 

stelaż mebli w kolorze czarny mat, malowany proszkowo, fotel obrotowy w 
kolorze czarnym). 

 

Częć 2. Meble w ramach projektu „Dobry zawód to skarb” 
 Stoliki dwuosobowe (wymiary blatu dł.1200, szer.50-60) 

Liczba sztuk 16. 
 Krzesła dla ucznia (dostosowane do wymiarów w/w stolika) 

Liczba sztuk 16. 

 Biurko dla nauczyciela (z 3 szufladami lub ruchomym kontenerem najlepiej 
zamykanymi na klucz) 

Liczba sztuk 1. 
 Krzesło/fotel obrotowy dla nauczyciela z regulowaną wysokością 

Liczba sztuk 1. 

 Szafa dwuskrzydłowa – w każdym skrzydle 5 półek - najlepiej zamykana 
na klucz (wymiary 2000x800x480) 

Liczba sztuk 1 
Meble wykonane z płyty meblowej w kolorze jasnym (sosna laredo jasna/buk), 
stelaż mebli w kolorze czarny mat, malowany proszkowo, fotel obrotowy w 

kolorze czarnym). 
 

Częć 3. Meble hotelowe w ramach projektu „Kompetencje dla przyszłości” 
 Kanapa/fotel jednoosobowy-2sztuki + kanapa dwusobowa-1sztuka + stolik 

-1sztuka (zestaw nie może zajmować powierzchni większej niż prostokąt o 

wymiarach 3000mm x 1400mm)-kolor tapicerki: najlepiej ciemny bordo 
lub ciemna zieleń) 

 Lada recepcyjna 1sztuka oraz komoda narożna z drzwiami przesuwnymi 
1sztuka wykonana na zamówienie wg projektu w załączniku nr 3 

 Szafa dwuskrzydłowa – w jednym skrzydle 5 półek w drugim skrzydle 
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miejsce na zawieszenie strojów kelnerskich oraz skirtingów na wieszakach 
- najlepiej zamykana na klucz (wymiary 2000x800x480) 

Liczba sztuk 2. 
Kolor płyty meblowej dobrany do mebli istniejących w pracowni wg 

załączonego  zdjęcia – załącznik nr 2 (meble na zdjęciu są wykonane z płyty 
meblowej w kolorze sosna laredo jasna oraz jabłoń locarno) 

 

 
III. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

 dostawa sprzętu do siedziby szkoły na koszt Dostawcy. 
 gwarancja na meble co najmniej 24 miesiące 
 meble dostosowane do korzystania przez osoby dorosłe 

 
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  Liczba części 3. 
 

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH.  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie 

przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw, jak 

te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Wymagany termin wykonania zamówienia – zakończenie 28 listopada 2013 r 
 

VII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent przedkłada ofertę na dowolnym formularzu.  

Oferta powinna zawierać: 

 adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 kserokopie lub scan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia 

z ewidencji działalności gospodarczej 
 informację dotyczącą producenta oferowanych mebli 
 fotografie mebli wraz z opisem (oprócz lady recepcyjnej z komodą) 

 ceny jednostkowe brutto 
 informacje o bezpłatnej dostawie 

 informację o udzielanej gwarancji na meble 
 informację o terminie dostawy mebli do siedziby Zamawiającego 

 

Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 
 posiadać datę sporządzenia,  
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 
VIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA ORAZ OCENA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na 
adres: lipskaagata@wp.pl  lub też dostarczona na  adres: 96 – 200 Rawa 

Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46, sekretariat. do dnia 09 listopada 2013 r 
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wraz z załączoną kserokopią (lub scanem) wypisu z rejestru przedsiębiorców 
lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie 

nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  
 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09 listopada 2013. Zostanie wybrana 
oferta, która spełnia warunki określone w postępowaniu oraz przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, w tym jakości, parametrów 

technicznych, terminu wykonania zamówienia, odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.rawa-

kopernik.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 
 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rawa-kopernik.pl 
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Agata Lipska pod numerem telefonu 

46 8154141oraz adresem email: lipskaagata@wp.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Projekt pomieszczenia, do którego przeznaczone są meble wymienione 

w części 1 i 3 zamówienia. Projekt pokazuje usytuowanie i wielkość: 
 lady recepcyjnej (lewy góry róg projektu z wrysowanym fotelem)  
 zestawu: kanapa/fotel jednoosobowy-2szt + kanapa 

dwusobowa-1szt + stolik, pełniących rolę lobby hotelowego 
 

2. Fotografie mebli istniejących w pracowni (bar –prawy góry róg projektu 
wymienionego w punkcie 1.) dla ułatwienia dobrania koloru recepcji. 

3. Projekt lady recepcyjnej wraz z narożną komodą. 

4. Wizualizacja pracowni, do której przeznaczone są meble wymienione w 
części 1 i 3 zamówienia.  

 
 
 

Zatwierdziła: 
Ewa Kawałek 

 

http://www.rawa-kopernik.pl/

