
Zespół Szkół nr 8         Szczecin, 28.01.2019 r. 
ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 
tel. + 48 91 4337240 
 

Zapytanie ofertowe o cenę 7/01/2019 
(dotyczy zakupu przez placówkę oświatową zestawu mebli gabinetowych z biurkami i fotelem) 

    
I. ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Szkół nr 8 
al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 
NIP: 852-18-73-456 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie 4 kompletów mebli gabinetowych 

o parametrach: 
Ogólne  

- Meble wykonane są z płyty laminowanej 3-wartowojej gr.18mm kolor BUK 381 
- Wąskie krawędzie oklejone są obrzeżem PCV 1mm, Blaty stołów i biurek PCV 2mm 
- Wszystkie drzwi zamykane zamkami patentowymi. 

Zestaw mebli 
- Zestaw składa się z 4 regałów o wymiarze 180x80x38cm. Każdy z regałów podzielony na 5 równych 

przestrzeni, ruchome półki z regulacją. 
- Regał 1 - dwie pary drzwi, dolne zamykające dwie przestrzenie, górne z witryną przeszkloną 

zamykające trzy przestrzenie. 
- Regał 2 - jedna para drzwi zamykająca dwie dolne przestrzenie, góra otwarta 
- Regał 3 - dwie pary drzwi, dolne zamykające trzy przestrzenie, górne zamykające dwie przestrzenie. 
- Regał 4 - jedna para drzwi zamykająca wszystkie przestrzenie. 

Biurko nauczycielskie 
- Biurko wymiar 120x60x76cm 
- Po bokach dwie szafki zamykane, w każdej z nich półka, po środku pod blatem szuflada. 

Biurko pod komputer 
- Wymiar 80x60x76cm 
- Po prawej stronie szafka otwarta, bod blatem na całej długości wysuwana klawiatura. 

Fotel dla nauczyciela: 
- Regulacja głębokości i wysokości oparcia manualna. 
- Miękkie i tapicerowane siedzisko oraz oparcie ergonomicznie wyprofilowane oparcie 
- Mechanizm możliwość regulacji odchylenia oparcia i blokady w wybranej pozycji płynna regulacja 

wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulacja głębokości siedziska 
- Podłokietniki stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego 
- Podstawa czarna, plastikowa 

Cena netto/brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, tj.: materiałów, sprzętu, 
transportu oraz robocizny. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 01 maja 2019 r 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, a w przypadku wersji elektronicznej posiadać nagłówek firmowy, 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- określać kwotę netto/brutto wykonania całości zamówienia z wyszczególnieniem 
poszczególnych/samodzielnych elementów 

 - podpisana przez oferenta.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kierownik@zs8.szczecin.pl , 
faksem na nr: 91 43 43 721,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: al. 3 Maja 1a, 70-214 
Szczecin do dnia 25.02.2019 r.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  26.02.2019 r. a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 
ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 8. 

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. 
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VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej 
znajdującej się pod adresem www.zs8.szczecin.pl 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Jakub Pleskacz pod numerem telefonu 91 4337240 oraz adresem email: 
kierownik@zs8.szczecin.pl 
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