
 

 

            Murowana Goślina, dnia. 27.10.2016 r. 

Nr OR.271.05.2016 

ZAPYTANIE -  OFERTA CENOWA 

Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania: zakup mebli na potrzeby  

Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie 

1. Zakres zadania obejmuje: 

Sprzedaż, bezpłatne: dostarczenie, wniesienie, montaż i rozmieszczenia w budynkach Urzędu Miasta 

i Gminy Murowana Goślina przy: pl. Powstańców Wlkp.9; ul. Poznańskiej 18 i ul. Kutrzeby 3. Prace 

należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym zakresem prac i uzgodnionym harmonogramem. Terminy 

realizacji prac do 15.12.2016 roku 

Tabela do wyceny prac* 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Forma obiektu Ilość szt. 
 

Cena brutto Razem brutto 

 Zakres I 

 Urząd Miasta i Gminy 
 

1 Fotel obrotowy XENON z wysokim 
tapicerowanym oparciem. Fotel 
wyposażony w mechanizm Synchro 
Self (automatycznie dopasowujący siłę 
oporu oparcia do wagi użytkownika), 
regulację głębokości siedziska, 
regulację podparcia lędźwiowego 
oparcia, regulowane podłokietniki góra 
- dół. Fotel tapicerowany tkaniną  
I lub II grupy cenowej, krzyżak  
z aluminium polerowanego (połysk)  
z kółkami do podłóg twardych lub 
miękkich 

10STL P58PU 
Chrom 

 
Kolor tkaniny do 

uzgodnienia  
z zamawiającym 

52   

2 Krzesło konferencyjne ZOO na nogach 

bez podłokietników, stelaż  - metalik 

(lakierowany proszkowo, oparcie i 
siedzisko tapicerowane tkaniną I lub II 
grupy cenowej; opcja – stopki z 
wkładką teflonową (uniwersalne) 

500 H 
Kolor tkaniny do 

uzgodnienia  
z zamawiającym 

10   

3 Krzesło konferencyjne XENON na 

nogach bez podłokietników, stelaż  - 
metalik (lakierowany proszkowo, 
oparcie i siedzisko tapicerowane 
tkaniną I lub II grupy cenowej; opcja – 
stopki z wkładką teflonową 
(uniwersalne) 

20H  
Kolor tkaniny do 

uzgodnienia  
z zamawiającym 

22   

 Straż Miejska 

 
4 Fotel obrotowy XENON z wysokim 

tapicerowanym oparciem. Fotel 
wyposażony w mechanizm Synchro 
Self (automatycznie dopasowujący siłę 
oporu oparcia do wagi użytkownika), 
regulację głębokości siedziska, 
regulację podparcia lędźwiowego 
oparcia, regulowane podłokietniki góra 
- dół. Fotel tapicerowany tkaniną I lub II 
grupy cenowej, krzyżak z aluminium 
polerowanego (połysk) z kółkami do 
podłóg twardych lub miękkich 

10STL P58PU 
Chrom 

 
Kolor tkaniny do 

uzgodnienia  
z zamawiającym 

3   

Łączna wartość netto – zakres I   
VAT   

Wartość brutto:   



 Zakres II 

 Urząd Miasta i Gminy  

 Szafa metalowa MALOW SBM 202M 
z drzwiami skrzydłowymi 

435x800x1990 
kolor do uzgodnienia 

2   

 Nadstawka metalowa MALOW SBM 
402M z drzwiami skrzydłowymi 

435x800x465 
kolor do uzgodnienia 

2   

 Szafa metalowa MALOW SBM 203M 
z drzwiami skrzydłowymi 

435x1000x1990 
kolor do uzgodnienia 

2   

 Nadstawka metalowa MALOW SBM 
403M z drzwiami skrzydłowymi 

435x1000x465 
kolor do uzgodnienia 

2   

Łączna wartość netto – zakres II   
VAT   

Wartość brutto:   

Łączna wartość netto (zakres I i II)   
VAT   

Razem wartość brutto (zakres I i II):   
 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli pracowniczych zgodnie z tabelą, zwanych  

w dalszej części SWIZ meblami. Zamawiający wymaga: 

a) aby dostarczone meble były fabrycznie nowe, nie mające defektów, wad konstrukcyjnych, 
wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które 
mogły się ujawnić podczas ich użytkowania. 

b) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego: 
dostarczenia, wniesienia, montażu i rozmieszczenia w budynkach do miejsc wskazanych (pl. 
Powstańców Wlkp.9; ul. Poznańskiej 18 i ul. Kutrzeby 3). 

c) wykonawca udzielił na dostarczony przedmiot zamówienia minimalnej 12 miesięcznej rękojmi 
oraz minimalnie 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia podpisania bez uwag końcowego 
protokołu odbioru. 

d) odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie dostawach do 
czasu odbioru końcowego zamówienia.   

e) do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
produktów.  

f) dbanie o porządek na terenie dostaw  oraz utrzymywanie terenu dostaw w należytym stanie  
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  

g) uporządkowanie terenu dostaw po zakończeniu robót, w tym dokonanie na własny koszt 
utylizacji opakowań.  

Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie dostawach 

do czasu odbioru końcowego tych dostaw. Planowany termin realizacji zadania: 

 rozpoczęcie   -  07.11.2016 roku, 

 zakończenie   - 20.12.2016 roku. 

Szczegółowy harmonogram realizacji prac do uzgodnienia z zamawiającym 

Termin  ważności oferty ustala się na okres 60 dni. 

2.  Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena 

Tkanina (I czy II grupa cenowa)  

Okres udzielonej gwarancji 

 

3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 

1/formularz propozycji wg załączonego wzoru, 

2/oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki: posiada niezbędną wiedzę  

i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 



4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 

W cenę propozycji należy wliczyć: 

a) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (stawka oraz kwota). 

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez 

niego wymogom. 

5. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 4 listopada  2016 r., do godz. 11.00 pisemnie  
w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy pl. Powstańców 
Wlkp. 9 (kancelaria pok.3) lub mailem na adres: h.turaj@murowana-goslina.pl  

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. 

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem 

upływu jej składania. 

Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca 

zostanie powiadomiony o terminie i sposobie podpisania umowy. 

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania ostatecznej propozycji cenowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Murowana Goślina dn. …………………. 

 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Murowana Goślina 

ul. Poznańska 18,  

62-095 Murowana Goślina 

 

PROPOZYCJA CENOWA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:  

zakup mebli na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie 

 

1. Oferuję wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę w wysokości: 

netto: ..................... zł (słownie: ...................................................................... ) 

podatek VAT ............. % tj .......................... zł (słownie: ........................................................ ) 

brutto: .................... zł (słownie:..................................................... ) 

Tabela do wyceny prac* 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Forma 
obiektu/indeks 

Ilość 
szt. 

 

Cena brutto Razem brutto 

 Zakres I 

 Urząd Miasta i Gminy 

1 Fotel obrotowy XENON z wysokim 
tapicerowanym oparciem. Fotel wyposażony  
w mechanizm Synchro Self (automatycznie 
dopasowujący siłę oporu oparcia do wagi 
użytkownika), regulację głębokości siedziska, 
regulację podparcia lędźwiowego oparcia, 
regulowane podłokietniki góra - dół. Fotel 
tapicerowany tkaniną I lub II grupy cenowej, 
krzyżak z aluminium polerowanego (połysk)  
z kółkami do podłóg twardych lub miękkich 

10STL P58PU 
Chrom 

 
Kolor tkaniny do 

uzgodnienia  
z zamawiającym 

52   

2 Krzesło konferencyjne ZOO na nogach bez 

podłokietników, stelaż  - metalik (lakierowany 

proszkowo, oparcie i siedzisko tapicerowane 
tkaniną I lub II grupy cenowej; opcja – stopki  
z wkładką teflonową (uniwersalne) 

500 H 
Kolor tkaniny do 

uzgodnienia  
z zamawiającym 

10   

3 Krzesło konferencyjne XENON na nogach bez 

podłokietników, stelaż  - metalik (lakierowany 

proszkowo, oparcie i siedzisko tapicerowane 
tkaniną I lub II grupy cenowej; opcja – stopki  
z wkładką teflonową (uniwersalne) 

20H  
Kolor tkaniny do 

uzgodnienia  
z zamawiającym 

22   

 Straż Miejska 

4 Fotel obrotowy XENON z wysokim 
tapicerowanym oparciem. Fotel wyposażony  
w mechanizm Synchro Self (automatycznie 
dopasowujący siłę oporu oparcia do wagi 
użytkownika), regulację głębokości siedziska, 
regulację podparcia lędźwiowego oparcia, 
regulowane podłokietniki góra - dół. Fotel 
tapicerowany tkaniną I lub II grupy cenowej, 
krzyżak z aluminium polerowanego (połysk)  
z kółkami do podłóg twardych lub miękkich 

10STL P58PU 
Chrom 

 
Kolor tkaniny do 

uzgodnienia  
z zamawiającym 

3   

Łączna wartość netto – zakres I   
VAT   

Wartość brutto:   
 



 Zakres II 
 

 Urząd Miasta i Gminy  

 Szafa metalowa MALOW SBM 202M 
z drzwiami skrzydłowymi 

435x800x1990 
kolor do uzgodnienia 

2   

 Nadstawka metalowa MALOW SBM 402M z 
drzwiami skrzydłowymi 

435x800x465 
kolor do uzgodnienia 

2   

 Szafa metalowa MALOW SBM 203M 
z drzwiami skrzydłowymi 

435x1000x1990 
kolor do uzgodnienia 

2   

 Nadstawka metalowa MALOW SBM 403M z 
drzwiami skrzydłowymi 

435x1000x465 
kolor do uzgodnienia 

2   

Łączna wartość netto – zakres II   
VAT   

Wartość brutto:   

Łączna wartość netto (zakres I i II)   
VAT   

Razem wartość brutto (zakres I i II):   
 

 

2. Wymagany termin realizacji umowy: do 20 grudnia 2016 r. 

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej" warunki umowy/ 

zlecenia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy/ 

zlecenia na ww. warunkach. 

4. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 3 zaproszenia. 

 

Podpis i pieczątka wykonawcy 

 

 


