
            
 

 

Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Gałczewo 7 

87-400 Golub-Dobrzyń 

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” 

Plac 1000-lecia 22a 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 

 

Zaproszenie do składania ofert: 

na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Drwęcy” w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu 

EFS. 

 

  
 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) 

 

1. Zamawiający 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Siedziba: Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń 

REGON: 340142030, NIP: 5030024812 

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Drwęcy”. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia - pkt 3 - określającym nazwę artykułu wraz z opisem wymaganych 

właściwości jednostkę miary, ilość i kolor. 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert realizowane jest w związku ze spełnieniem zasady 

konkurencyjności. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Opis warunków udziału: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do biura Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. 

3.2 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem. 

a) dostawa obejmuje koszt i transport - na koszt wykonawcy - na miejsce wyznaczone                             

przez Zamawiającego, 

b) przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

c) wymagany okres gwarancji przynajmniej: 24 miesiące liczone od dnia wystawienia faktury, 

d) termin lub okres wykonania zamówienia: dostawa odbędzie się do dnia 26 sierpnia 2016 r. 

 

Podstawowe parametry dotyczące szafy na dokumenty: 

 ilość: 1 szt., 

 wysokość:2000 mm 



 szerokość: 1500 mm 

 głębokość: 400 mm 

 ilość półek: 4 

 kolor: orzech 

 górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus                       

z lamina grubości 16 mm 

 wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS 

 metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek,               

w komplecie dwa klucze 

 nośność półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu. 

 

Podstawowe parametry dotyczące biurka: 

- ilość:1 szt. 

- wysokość: 760 mm 

- szerokość: 600 mm 

- długość: 1200 mm 

- kolor: orzech 

- wysuwana półka na klawiaturę, 

- podest na komputer, 

- 1 szuflada oraz 2 półki zamykane na  klucz po lewej stronie biurka, 

- biurko o konstrukcji płytowej, 

- blat, boki i przód wykonane z płyty wiórowej laminowanej, 

- wszystkie krawędzie wykończone są okleiną PCV w kolorze orzech, 

- kable i przedłużacz można zebrać na półce pod biurkiem tak, aby były ukryte, 

- biurko ma posiadać starannie wykończoną część tylną, aby można je ustawić w dowolnym 

miejscu biura 

 

Podstawowe parametry dotyczące komody biurowej: 

- ilość:1 szt. 

- wysokość: ok. 1100 mm 

- szerokość: ok. 1500 mm 

- głębokość: ok. 400 mm 

- kolor: orzech 

- komoda biurowa 3 drzwiowa zamykana na klucz 

 

Podstawowe parametry dotyczące krzesła obrotowego: 

- ilość: 2 szt. 

- materiał: materiał 

- rodzaj mechanizmu: asynchroniczny mechanizm z możliwością niezależnego ustawienia, 

- nośność: 120 kg 

- podłokietniki: tak, 

- kółka na twarde podłogi, 

- krzyż: stalowy, 

- wysokość całkowita: 103-120 cm 

- wysokość siedziska: 45-58 cm 

- głębokość siedziska: 46 cm 

- szerokość siedziska: 49 cm 

- wysokość oparcia: min. 61  

- wysokość podłokietników nad siedziskiem: 19 cm 

- odporność materiału: 60000 cykli 



      - biurowe krzesło z wysokim kwadratowym oparciem 

      - możliwość ustawienia kątu siedzenia i oparcia lub mechanizm służący do ustawienia  

wysokości oparcia 

     - ustawienie oparcia systemem up-down - system pionowego ustawienia oparcia 

 

Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego. 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia                     

w postępowaniu składa następujące dokumenty: 

-   wypełniony formularz ofertowy, 

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia tj. dostawy i montażu mebli biurowych wskazanych w zapytaniu ofertowym. 

 

4.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie: cena i gwarancja 

- cena – 90% 

- gwarancja: 10%. 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca zakupu, dostawy                   

i montażu mebli biurowych do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

– w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”,  przy Placu 1000-lecia 22a, 

87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 12.08.2016 r. do godz. 16:00 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne: 

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00  

- środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Z poważaniem 

 

                                                                                     /-/  Magdalena Gadomska 

                                                                                                Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

 

Ja/My niżej podpisani składamy ofertę na sprzedaż, dostawę i montaż mebli biurowych do biura 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w ramach wsparcia na funkcjonowanie 

LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze 

środków pochodzących z funduszu EFS. 

 
 

 

Cena sprzedaży, dostawy i montażu mebli biurowych:                                                 

 

kpl. mebli biurowych z dostawą i montażem razem:  

 

 szafa na dokumenty biurko komoda biurowa 
2 krzesła 

obrotowe 

Cena netto     

VAT     

Cena brutto     

 

 

Razem wartość oferty: ……………………………………………………………………………… 

 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Długość gwarancji: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                    ......................................................... 
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis  osoby upoważnionej 

 

 

 

 



            
 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia tj. dostawy i montażu mebli biurowych wskazanych w zapytaniu ofertowym 

 

 

 Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania   

przedmiotu zamówieni tj. dostawy i montażu mebli biurowych do biura Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa  Działania  „Dolina  Drwęcy”  w  ramach  wsparcia  na   funkcjonowanie   LGD   udzielanego 

w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków 

pochodzących z funduszu EFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                         …............................................................ 
               miejscowość, data                                                                                                               podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


