
 
Podkarpacie stawia na zawodowców 

Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 
 

Gmina Tarnobrzeg 
ul. Kościuszki 32 

39-400 Tarnobrzeg 
NIP 867-20-79-199 
REGON 830409092 

zwana w dalszej części Zaproszenia Zamawiającym, działająca przez Pełnomocnika - Teresę 
Żyguła – Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica, 39-400 Tarnobrzeg, 
ul. Kopernika 1 
Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: Sprzedaż 
i dostawa stołów szkolnych i krzeseł uczniowskich. 
 
Rodzaj zamówienia: usługa 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Sprzedaż wraz z dostawą stołów szkolnych i krzeseł uczniowskich, których szczegółowy opis 
oraz ilość została określona w specyfikacji zamówienia. Termin realizacji 15 styczeń 2013 r. 
 
CPV  39160000-1 Meble szkolne 
 
 
2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :  
 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w 
siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 1 
lub telefonicznie pod numerem tel. 0-15 822-12-16 
           
 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Grzegorz Dzieniszewski -
Asystent Koordynatora Projektu oraz Teresa Żyguła – Dyrektor Szkoły. 
 
3.Termin wykonania zamówienia:  
 
Termin realizacji zamówienia: 15 styczeń 2013r. 
 
4. Specyfikacja zamówienia: 
Wymagania dotyczące sprzedaży i dostawy stołów szkolnych i krzeseł uczniowskich: 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wolnych od wad 
fizycznych stołów szkolnych i krzeseł uczniowskich 



b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania 
obowiązujących norm. 

c) Zamawiający oczekuje wysokiej jakości stołów szkolnych i krzeseł uczniowskich oraz 
bezwzględnej terminowości zleceń. 

d) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku 
złej jakości lub niezgodne z ustalonymi rozmiarami. 

e) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na oferowany 
towar. 

f) Dowóz zamawianych stołów szkolnych i krzeseł uczniowskich do siedziby 
Zamawiającego odbywał się będzie na koszt Wykonawcy. 

g) Rozmiar stołów szkolnych i krzeseł uczniowskich będzie zgodny z danymi 
przekazanymi przez Zamawiającego. 

h) Szczegóły techniczne: 

 
Lp. Nazwa Opis Ilość 

1. Stolik uczniowski 
dwuosobowy 

Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 20x1,5 mm i Ø 25x1,5 mm 
giętej i spawanej, malowany farbą proszkową, końce nóg 
zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. 

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej minimum 18 mm, 
oklejony obrzeżem PCV 2 mm. 
 

Wymiary: 
blat 500x1300 mm 

Kolor stelaża - czarny 

Wysokość  760 mm 

kolory płyt – buk/olcha miodowa 

 

20 

2. Krzesła 
uczniowskie 

Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 20x1,5 mm, malowany farbą 
proszkową. 
 
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki minimum 9 mm, 
malowane lakierem akrylowym na kolor z palety kolorystycznej 
dostarczanego stolika. 
 
Wysokość krzesła i kształt dobrane wymiarowo i stylowo do 
dostarczanego stolika. 
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5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta 
najkorzystniejsza. 
6. Miejsce i termin składania ofert: 
 
 Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu, 
ul. Kopernika 1 (sekretariat) osobiście lub  pocztą w terminie do dnia 14.12.2012r  do godz. 
10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 14.12.2012 r. o godz.11.00. 



 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w 
Tarnobrzegu,  ul. Kopernika 1 oraz opatrzone nazwą zamówienia:  
„Sprzedaż i dostawa stołów szkolnych i krzeseł uczniowskich w projekcie pn. „Podkarpacie 
stawia na zawodowców”   Nie otwierać przed dniem  14.12.2012 r. godz. 11.00 
 
7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom w terminie 7 dni od 
dnia składania ofert. 
 
8.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 
wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
 
Tarnobrzeg, dnia 03.12.2012 r.         
 
 

 
 

 

 


