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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) 

 
w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WZ na lata 2014-
2020, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 
uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach 
kształcenia zawodowego, nr umowy o dofinansowanie: RPZP.08.06.00-32-K012/20 pn. „ŁĄCZNOŚĆ fabryką 
specjalistów - kwalifikacje zawodowe paszportem na europejski rynek pracy realizowanego przez Towarzystwo 
Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie na dostawę mebli do pracowni szkolnych w Zespole 
Szkół Łączności w Szczecinie. 
 
ZAMAWIAJĄCY : 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-234 Szczecin (biuro 
projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 
 
I. Podstawowe informacje dotyczące zapytania ofertowego: 
1. Zapytanie ofertowe służy Zamawiającemu wyłącznie do oszacowania wartości zamówienia i przygotowania 
odpowiedniej procedury wyboru Wykonawcy. 
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu 
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający 
przedłuży termin ich składania. 
4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o 
dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
lub tajemnicy przedsiębiorcy Oferta zostanie odrzucona. 
 
II. Termin realizacji zamówienia: 
1. Zamówienie będzie realizowane w II kwartale 2021 r. 
2. Termin na realizację zamówienia – maksymalnie 30 dni od dnia wyboru Wykonawcy. 
 
III. Obowiązki Wykonawcy: 
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie meble będą: 
a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, 
b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi. 
2. Meble muszą posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w j. polskim. 
3. Dostawa mebli nastąpi w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych. 
4. Zakres zamówienia obejmuje: 
a) dostarczenie (wraz z transportem i wniesieniem) do Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie przy ulicy  Ku 

Słońcu 27/30, 71-080 Szczecin. 
3. Wykonawca na wszystkie dostarczone meble udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji, 
od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru produktów. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy 
dostarczonych mebli. 
 
IV. Wytyczne w zakresie realizacji zamówienia: 
1. Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Zamawiającego meble z poszczególnych części należały do 
jednej serii/typu/modelu, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite 
zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki. 
2. Meble będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego muszą być przez Wykonawcę: 
a) dostarczone i wniesione do wskazanego pomieszczenia; 
3. Realizacja zamówienia musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia pracy w 
budynku. 
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V. Szczegółowy wykaz produktów wraz z opisem technicznym i ilością zapotrzebowanych sztuk: 
 

Lp. Nazwa i opis produktu 

1. STÓŁ KONFERENCYJNY – 34 SZT.  

Długość: 1400 mm 

Szerokość: 800 mm 

Grubość blatu: Min. 18 mm 

Model: Prostokątny 

Kolor blatu: Buk/ Dąb 

Kolor stelaża/nóg: Srebrny/ chromowane 

Materiał blatu: Laminat 

    Inne:                                 nogi ze stopkami poziomującym 

2. BIURKO KOMPUTEROWE WRAZ Z NADSTAWKĄ NA MONITOR: – 38 szt. 

Długość: 1200 mm 

Szerokość: 600 mm 

Grubość blatu: Min. 18 mm 

Model: Prostokątny 

Kolor blatu: Buk/ Dąb 

Kolor stelaża/nóg: Srebrny/ chromowane 

Materiał blatu: Laminat 

   Inne: nogi ze stopkami poziomującymi, niezabudowane boki  

 

 

VI. Sposób i termin składania ofert:  
1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  
2. Prosimy o załączenie do oferty zdjęć poglądowych/wizualizacji oferowanych produktów.  
3. Cena wyrażona w PLN oferty przedstawiona jako cena brutto  i netto. 
4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
5. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mflisikowska@twp.szczecin.pl, osobiście lub pocztą 
tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin od 25.02.2021 r. do dnia 02.03.2021 r. do 
godziny 9:00. 
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Załącznik nr 1 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

 

  Wykonawca: ............................................................ 

 Adres....................................................................... 

           Tel./Fax.................................................................... 

  E-mail...................................................................... 

  NIP: ....................................................................... 

                         

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach 

określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia po następujących cenach  

zawierających koszt dostawy i wniesienia produktów do  Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie                

ul. Ku Słońcu 27/30, 71-080 Szczecin. 

 

Lp. Rodzaj produktu 

Cena  

jednostkowa  

netto w PLN 

Cena  

jednostkowa  

brutto w PLN 

Ilość 
Wartość  

netto w PLN 

Wartość  

brutto w PLN 

1. STÓŁ 

KONFERENCYJNY 

  
34 

  

2. BIURKO 

KOMPUTEROWE 

WRAZ  

Z NADSTAWKĄ NA 

MONITOR 

  

38 

  

    
SUMA: 

  

 

 

Do formularza załączamy zdjęcia/wizualizacje proponowanych produktów: TAK / NIE*  

Przewidywany termin dostawy mebli …………………………….. 

 

 

........................................................ 

(podpis przedstawiciela wykonawcy/wykonawcy) 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 


