I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 28
tel./fax (032) 2852845
e-mail:sekretariat@sempa.pl ; www.sempa.pl

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający :
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska28
Tel. 32 2852845
Adres mail: sekretariat@sempa.pl
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Ławki szkolne i krzesła szkolne
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są ławki szkolne 2 osobowe w ilości 36 sztuk i krzesła szkolne w ilości
72 sztuki

Parametry obowiązkowe ławek szkolnych – ilość 18 sztuk :








Ławka szkolna wykonana z rury fi 32 i 40x20 mm, malowana proszkowo.
Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm.
Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
Stoły posiadają Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach
oświatowych.
Ławka szkolna posiada stopki ułatwiające wypoziomowanie stołu.
Ławka szkolna posiada blat o wymiarze 2-os 1300x500 mm.
Okres gwarancji 24 miesiące
Parametry obowiązkowe ławek szkolnych – ilość 18 sztuk :









Ławka szkolna wykonana z rury fi 32 i 40x20 mm, malowana proszkowo.
Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm.
Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
Stoły posiadają Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach
oświatowych.
Ławka szkolna posiada stopki ułatwiające wypoziomowanie stołu.
Ławka szkolna posiada blat o wymiarze 2-os 1200x450 mm.
Okres gwarancji 24 miesiące

Parametry obowiązkowe krzeseł szkolnych – ilość 72 sztuki :







Krzesło szkolne wykonane z rury fi 22 w rozmiarze od nr 4 do nr 7 i z rury fi 18 w rozmiarze od
nr 1 do nr 3.
Malowane proszkowo.
Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm w rozmiarze nr 6
Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
Krzesło posiada Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016 dopuszczający do
użytkowania w jednostkach oświatowych.
Okres gwarancji 24 miesiące

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazania
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia i dokumenty Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać drogą
elektroniczną.

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Pani
Edyta Frania kierownik gospodarczy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach, tel. 32 2852845
6. Termin realizacji zamówienia
Ustala się od dnia zawarcia umowy do 21 grudnia 2018 r. a podstawą wystawienia faktury
będzie podpisanie protokołu odbioru.
7. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@sempa.pl w terminie
do 10 grudnia 2018 r.
W tytule proszę podać nazwę zadania : meble szkolne
8. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zmówienia .
9. Opis kryteriów wyboru oferty
Oferty będą oceniane według kryterium ceny. W przypadku ofert z taka sama ceną
zamawiający poprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
10. Ogłoszenie wyników postępowania.
Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź
unieważnieniu postępowania.

