Nr postępowania: 26/RPLD.06.02.01-10-0085/17

Sieradz, 9 października 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie zasady konkurencyjności
Na podstawie punktu 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe
„Trybunalskie” S.A. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie,
dostawa oraz montaż mebli w hotelu Podklasztorze” w ramach projektu „Rozwój oferty
turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa
cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, realizowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLD.06.02.01-10-0085/17
Kod główny CPV:
39100000-3 Meble
Kody dodatkowe CPV:
39156000-0 Meble recepcyjne
39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39113000-7 Różne siedziska i krzesła
45422100-2 Stolarka drewniana
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A.
ul. Grota Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli na potrzeby hotelu
Podklaszorze. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment:
1) biurko prostokątne 6 szt.
2) kontener mobilny 6 szt.
3) regał otwarty 2 szt.
4) szafa średnia 6 szt.
5) szafa wysoka 1 szt.
6) krzesło obrotowe 6 szt.
7) fotele tapicerowane modułowe 13 szt.
8) szafa trzyskrzydłowa 1 szt.
9) szafa trzyskrzydłowa 1 szt.
10) barek 2 szt.
11) zestaw 4 krzeseł +stół 2 zestawy
12) regały duży 9 2 szt.
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2.

3.

4.

5.

6.

13) biblioteka z otwartymi półkami u góry oraz szafkami zamykanymi drzwiczkami na dole
1 szt.
14) pufy tapicerowane 3 szt.
15) fotel tapicerowany 2 szt.
16) stół konferencyjny 1 szt.
17) krzesła tapicerowane 12 szt.
18) szafka rtv 1 szt.
19) barek na kółkach 1 szt.
20) stół składany 15 szt.
21) stół składany 15 szt.
22) krzesło 110 szt.
23) lada recepcyjna 1 szt.
24) witryna do ekspozycji kosmetyków 1 szt.
25) witryna na ręczniki 1 szt.
26) stolik kostka 2 szt.
27) siedzisko ratanowe 4 szt.
28) siedzisko w przebieralni 3 szt.
29) szafki do szatni dla gości wraz z zamkami 24 szt.
30) blat roboczy + szafka 1 szt.
31) mebel z umywalką 6 szt.
32) fotel - oparcie niskie 1 szt.
33) fotel - oparcie wysokie 2 szt.
34) krzesło obsługi recepcji 2 szt.
35) krzesło pracownicze 1 szt.
36) kabiny szafkowe pracownicze 6 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do Zapytania
ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wszystkich materiałów (np.:
akcesoriów meblowych, śrub, klejów, itp.) niezbędnych do jego wykonania i prawidłowego
funkcjonowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia
kompletnego i wykonanego zgodnie z posiadaną profesjonalną wiedzą na temat jego
produkcji i funkcjonowania oraz bezpiecznego użytkowania. W przypadku wystąpienia
wad w dostarczonym towarze, Wykonawca nie może się odwołać do opisu sporządzonego
przez Zamawiającego.
Dostarczone meble powinny być nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych, a także
defektów. Ponadto nie mogą posiadać wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz
wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić
podczas jego użytkowania, a także powinny spełniać parametry techniczne i jakościowe
wymagane przez obowiązujące przepisy oraz Zamawiającego. Materiały użyte do
wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać odpowiednie określone przepisami i
normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisaną specyfikacją. Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że ich
parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry
materiałów i urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu przez Zamawiającego.
Przed wykonaniem mebli wg indywidualnego projektu Wykonawca musi zweryfikować ich
wymiary w obiekcie, do którego dostarczany będzie przedmiot zamówienia. Wykonawca
zobowiązany będzie przedstawić do akceptacji Zamawiającego ostateczne rysunki i próbki
materiałów.
Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za
wady – co najmniej 24 miesiące.
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III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia
13 grudnia 2019 roku.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Hotel Podklasztorze, ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w
tym posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac objętych
przedmiotem zamówienia;
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
c) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową realizację
zamówienia.
2. Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego;
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań
kapitałowych i osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
za realizację przedmiotu zamówienia w całości, podając ją w zapisie liczbowym z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną i
zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt
dostarczenia i montażu mebli u Zamawiającego.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku
polskim.
Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed terminem składania ofert.
Oferta i oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową
firmy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Wykonawców
wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu oraz do ich zamieszczenia na stronie internetowej, (tożsamej ze stroną
publikacji niniejszego zapytania ofertowego tj. www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) bez
podania nazw Oferentów, którzy zadali pytania.
W przypadku otrzymania dużej ilości pytań Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu składania ofert.
Jeżeli złożona oferta nie zawiera dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym.
Zamawiający odrzuca oferty:
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− niezgodne z treścią zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie niezgodności z
treścią opisu przedmiotu zamówienia;
− złożone przez Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
VI. Kryteria oceny oferty:
1.

2.
3.

Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, wg następujących kryteriów:
a) kompletność oferty, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V niniejszego
zapytania;
b) poprawność dokumentów tj. uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oferty (w
tym dat, miejscowości, podpisów, pieczęci – jeśli dotyczy);
c) zgodność oferty z treścią opisu przedmiotu zamówienia;
d) spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie
IV niniejszego zapytania.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród
ofert które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone powyżej.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA – waga 100%

4.

Opis sposobu przyznawania punktacji:
oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt;
pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru:
C min
P = ----------------------- x 100
Cn

5.
6.
7.

8.

C min – najniższa zaoferowana cena
C n – cena oferty badanej
P - liczba punktów przyznana ofercie

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma
prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów.
Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, w
szczególności gdy cena zamówienia przekracza wartość środków jaką Zmawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.

VII. Forma i termin składania ofert:
1.

2.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem e-maila:dyrektor@bwtrybunalski.pl (w postaci
skanów podpisanych dokumentów) z informacją w temacie wiadomości „OFERTA MEBLE”, w terminie do dnia 25 października 2019 roku do godziny 15.00.
Oferta złożona po terminie wskazanym wyżej zostanie odrzucona.

VIII. Ogłoszenie wyników postępowania:
Oferenci zostaną zawiadomieni o wyniku postępowania za pośrednictwem e-maila na
wskazany przez siebie adres. Informacja o wyborze oferty zostanie także upubliczniona
poprzez zamieszczenie informacji o Wykonawcy na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
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IX. Informacje dodatkowe:
Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy, nie dłużej niż 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
2. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
− możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
− możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego, gdy cena zamówienia przekracza
wartość środków jaką Zmawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn oraz bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
− możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli w toku postępowania lub badania ofert
ujawniona zostanie wada prawna lub merytoryczna w dokumentacji postępowania,
która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty w sposób gwarantujący
konkurencyjność,
− prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez
podawania przyczyn.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie – zgodnie z
postanowieniami załączonej do niniejszego zapytania umowy (załącznik nr 3).
1.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia

X.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno –
Handlowe „Trybunalskie” S.A., ul. Grota Roweckiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Turystyczno – Handlowym
„Trybunalskie” S.A. jest pani Mirosława Michalska, e-mail: rodo@agrojumal.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia do sali konferencyjno multimedialnej w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej hotelu Podklasztorze
zlokalizowanego w Zespole Klasztornym Opactwa Cysterskiego w Sulejowie – obiekcie
na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na
listę pomników historii”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy
o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz niezbędny ze względu na zachowanie
trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz
wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z wdrażaniem projektu w
ramach którego finansowane jest zamówienie, w szczególności podmioty prowadzące
kontrole zamówień, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego;
6) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
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7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
XI.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Radosław Groblewski – Dyrektor, tel. 607 555 628
Pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: dyrektor@bwtrybunalski.pl
XII. Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Formularz oferty
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań
kapitałowych i osobowych
Projekt umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego nr
26/RPLD.06.02.01-10-0085/17

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................

Telefon: ........................

NIP: ...............................................................................................................................................
Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 26/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia 9 października
2019 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż mebli w hotelu
Podklasztorze” w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze
zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na
Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę
Pomników Historii”, oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Łączna cena netto (PLN): . …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Łączna cena brutto (PLN): …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )

1

OFERTA SZCZEGÓŁOWA
Lp.

Opis elementu wyposażenia

ilość
(szt.)

1

BIURKO PROSTOKĄTNE

6

2

KONTENER MOBILNY

6

3

REGAŁ OTWARTY

2

4

SZAFA ŚREDNIA

6

5

SZAFA WYSOKA

1

6

KRZESŁO OBROTOWE

6

7

FOTELE TAPICEROWANE MODUŁOWE

13

8

SZAFA TRZYSKRZYDŁOWA

1

9

SZAFA TRZYSKRZYDŁOWA

1

10

BAREK

2

11

ZESTAW 4 KRZESEŁ +STÓŁ

2

12

REGAŁY DUŻY 9

2

13

BIBLIOTEKA Z OTWARYMI PÓŁKAMI U GÓRY
ORAZ SZAFKAMI ZAMYKANYMI DRZWICZKAMI NA
DOLE

1

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto

2

14

PUFY TAPICEROWANE

3

15

FOTEL TAPICEROWANY PROSTY

2

16

STÓŁ KONFERENCYJNY

1

17

KRZESŁA TAPCEROWANE

12

18

SZAFKA RTV

1

19

BAREK NA KÓŁKACH

1

20

STÓŁ SKŁADANY wymiary 120/90/76 cm

15

21

STÓŁ SKŁADANY wymiary 180/90/76 cm

15

22

KRZESŁO wykonane ze sklejki

110

Lp.

Opis elementu wyposażenia

ilość
(szt.)

1

LADA RECEPCYJNA

1

2A

WITRYNA DO EKSPOZYCJI KOSMETYKÓW

1

2B

WITRYNA NA RĘCZNIKI

1

3

STOLIK KOSTKA

2

4

SIEDZISKO RATANOWE PRZY SZAFKACH

4

5

SIEDZISKO W PRZEBIERALNI

3

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto

3

6

SZAFKI DO SZATNI DLA GOŚCI

24

7

BLAT ROBOCZY + SZAFKA

1

8

MEBEL Z UMYWALKĄ SZAFKA A

1

9

MEBEL Z UMYWALKĄ – SZAFKA B

1

10

MEBEL Z UMYWALKĄ – SZAFKA C

1

11

MEBEL Z UMYWALKĄ – SZAFKA D

1

12

MEBEL Z UMYWALKĄ –SZAFKA E

1

13

MEBEL Z UMYWALKĄ –SZAFKA F

1

14

FOTEL - OPARCIE NISKIE

1

15

FOTEL - OPARCIE WYSOKIE, Z USZAMI

2

16

KRZESŁO OBSŁUGI RECEPCJI

2

17

KRZESŁO PRACOWNICZE

1

18

KABINY SZAFKOWE PRACOWNICZE

6
SUMA:

4

Oświadczam, że:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zapoznałam/em się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty. Jednocześnie
oświadczam, że przekazane materiały były wystarczające do wyceny przedmiotu
zamówienia i złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Zapoznałam/em się dokładnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia a przedmiot
zamówienia będzie wykonywany zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia
wskazaną w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
Spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wskazane w
Warunkach udziału w postępowaniu.
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 13 grudnia 2019 roku.
Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki Wykonawcy,
niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.
Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści
majątkowych.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do zapytania ofertowego nr
26/RPLD.06.02.01-10-0085/17
OŚWIADCZENIE
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 26/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na realizację zadania pn.
„Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli w hotelu Podklasztorze” w ramach projektu „Rozwój
oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa
cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii” oświadczam, że:

……………………..…………………………………………………………………………………….…...
(nazwa podmiotu składającego oświadczenie)

nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję

tj. ……………..…………………………………………………………………………………….…...
(nazwa podmiotu składającego oświadczenie)

spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym o
następującej treści:
a) posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym
posiada min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia;
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
c) jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową realizację zamówienia.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć

ZAŁĄCZNIK NR 3
do zapytania ofertowego nr
26/RPLD.06.02.01-10-0085/17

UMOWA
nr 26/RPLD.06.02.01-10-0085/17
zawarta w dniu ………………………. 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe Trybunalskie Spółka Akcyjna z siedzibą ul.
Grota Roweckiego 5, 97- 300 Piotrków Trybunalski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000065839 , NIP 7710108124 reprezentowana przez
……………………….., zwana dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………,
reprezentowaną/ym przez ………………………………………...……………………………..
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy i warunki realizacji
1. Na zasadach określonych w Umowie, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie pn. „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli w hotelu Podklasztorze”
wdrażane w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze
zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na
Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę
Pomników Historii”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nr projektu: UDARPLD.06.02.01-10-0085/17.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli w hotelu Podklasztorze.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment:
1) biurko prostokątne 6 szt.
2) kontener mobilny 6 szt.
3) regał otwarty 2 szt.
4) szafa średnia 6 szt.
5) szafa wysoka 1 szt.
6) krzesło obrotowe 6 szt.
7) fotele tapicerowane modułowe 13 szt.
8) szafa trzyskrzydłowa 1 szt.
9) szafa trzyskrzydłowa 1 szt.
10) barek 2 szt.
11) zestaw 4 krzeseł +stół 2 zestawy
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

12) regały duży 9 2 szt.
13) biblioteka z otwartymi półkami u góry oraz szafkami zamykanymi drzwiczkami na dole 1
szt.
14) pufy tapicerowane 3 szt.
15) fotel tapicerowany 2 szt.
16) stół konferencyjny 1 szt.
17) krzesła tapicerowane 12 szt.
18) szafka rtv 1 szt.
19) barek na kółkach 1 szt.
20) stół składany 15 szt.
21) stół składany 15 szt.
22) krzesło 110 szt.
23) lada recepcyjna 1 szt.
24) witryna do ekspozycji kosmetyków 1 szt.
25) witryna na ręczniki 1 szt.
26) stolik kostka 2 szt.
27) siedzisko ratanowe 4 szt.
28) siedzisko w przebieralni 3 szt.
29) szafki do szatni dla gości wraz z zamkami 24 szt.
30) blat roboczy + szafka 1 szt.
31) mebel z umywalką 6 szt.
32) fotel - oparcie niskie 1 szt.
33) fotel - oparcie wysokie 2 szt.
34) krzesło obsługi recepcji 2 szt.
35) krzesło pracownicze 1 szt.
36) kabiny szafkowe pracownicze 6 szt.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy został określony w załączniku nr 1 do Umowy. Opis
przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wszystkich materiałów (np.: akcesoriów
meblowych, śrub, klejów, itp.) niezbędnych do jego wykonania i prawidłowego
funkcjonowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia
kompletnego i wykonanego zgodnie z posiadaną profesjonalną wiedzą na temat jego
produkcji i funkcjonowania oraz bezpiecznego użytkowania. W przypadku wystąpienia wad
w dostarczonym towarze, Wykonawca nie może się odwołać do opisu sporządzonego przez
Zamawiającego.
Dostarczone meble powinny być nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych, a także
defektów. Ponadto nie mogą posiadać wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz
wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić
podczas jego użytkowania, a także powinny spełniać parametry techniczne i jakościowe
wymagane przez obowiązujące przepisy oraz Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania
przedmiotu zamówienia winny posiadać odpowiednie określone przepisami i normami atesty
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisaną specyfikacją. Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że ich
parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry
materiałów i urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu przez Zamawiającego.
Przed wykonaniem mebli wg indywidualnego projektu Wykonawca musi zweryfikować ich
wymiary w obiekcie, do którego dostarczany będzie przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić do akceptacji Zamawiającego ostateczne
rysunki i próbki materiałów.
Miejscem dostawy i montażu Przedmiotu Umowy jest Hotel Podklasztorze w Sulejowie
ul. Władysława Jagiełły 1.
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§2
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Prawidłowego i terminowego wykonania, dostarczenia oraz montażu Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
b) Odpowiedniego zapakowania oraz zabezpieczenia Przedmiotu Umowy przed
uszkodzeniem w czasie jego transportu, rozładunku i ustawienia / montażu w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty towaru
obciąża wyłącznie Wykonawcę do momentu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy
przez Zamawiającego.
c) Ewentualnego zabezpieczenia na własny koszt ścian, podłóg i innych elementów wnętrza
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas dostawy i montażu Przedmiotu Umowy w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia powłok
wykończeniowych pomieszczeń w wyniku podejmowanych działań Wykonawca jest
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Przedmiotu Umowy przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki
dotyczące zakończonego Przedmiotu Umowy. Zamawiający informuje Wykonawcę o dacie
rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu
pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub
sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie, albo na należycie uzasadniony
wniosek Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Przedmiotu Umowy w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do
poinformowania Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest poza siedzibą.
4. Dokumentacja dotycząca Przedmiotu Umowy przechowywana jest w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nośnikach danych.
5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 12
Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Przedmiotem Umowy w terminie
miesiąca przed zmianą tego miejsca.
§3
Termin i warunki realizacji
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany, zamontowany i dostarczony do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego w terminie do 13 grudnia 2019 roku.
2. Dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania przez strony Umowy
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca dostarczy zamówiony Przedmiot Umowy na własny koszt i na własne ryzyko.
4. Przedmiot Umowy będzie zaopatrzony w instrukcje (jeżeli dany Przedmiot Umowy taką
instrukcję posiada), opisy techniczne i karty gwarancyjne w języku polskim oraz inne
niezbędne elementy konieczne do prawidłowego korzystania.
5. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy. Okres
gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. Wykonawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w siedzibie użytkownika
bądź przewóz do serwisu na własny koszt.
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7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu
zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi ……………………
PLN netto (słownie: ……………………. /100) + … % VAT, tzn. ………………………
PLN brutto (słownie: ……………………… /100).
2. Wysokość wynagrodzenia wynika z treści oferty złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca
poniesie przy realizacji niniejszej Umowy (w szczególności: koszty wykonania, transportu,
montażu, koszty opakowania i zabezpieczenia towaru, opłaty, podatki, pozostałe składniki
cenotwórcze).
4. Podpisany protokół odbiorczy bez wad i zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie wskazane w ust. 1. Termin płatności faktury
ustala się na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przy założeniu, że
Zamawiający nie zgłasza Wykonawcy zasadnych zastrzeżeń do treści faktury.
5. Kwota wynikająca z faktury VAT, o której mowa w niniejszym paragrafie płatna będzie
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie
ma prawa przelewu bądź przeniesienia w jakiejkolwiek innej formie wierzytelności
przysługujących mu na podstawie Umowy od Zamawiającego.
§5
Kary umowne
1. W razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje od

2.

3.

4.

5.

Wykonawcy kara umowna w wysokości 1% całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 4 ust 1 niniejszej Umowy, liczona za każdy dzień zwłoki.
W razie zwłoki w usuwaniu wad Przedmiotu Umowy wobec terminu wyznaczonego na ich
usunięcie, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 3%
całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczona za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% całkowitego
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w
wysokości 20% całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy.
Niezależnie od kary umownej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia mu
odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej Umowy, w pełnej wysokości na zasadach ogólnych k.c.
§6
Poufność

Strony ustalają, iż wszystkie informacje dotyczące Umowy, jak również informacje o
Zamawiającym i jego działalności, o których Wykonawca dowiedział się przy realizacji Umowy
będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zarówno ustnie, jak i
pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
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§7
Zmiana umowy
1.

2.

Dopuszcza się zmiany w Umowie w następujących przypadkach:
a) Zmiana terminu wykonania umowy, o ile przeszkoda w terminowym wykonaniu
Przedmiotu Umowy spowodowana jest:
− przez okoliczność, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający,
− przez siłę wyższą,
− wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi o tyle dni, ile trwała przeszkoda w ich
wykonaniu bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie przez Wykonawcę. Podstawą
do przesunięcia terminu jest wniosek Wykonawcy dostarczony Zamawiającemu lub
oświadczenie Zamawiającego o konieczności zawieszenia prac.
b) Zmiany jakichkolwiek przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych, mających wpływ na realizację Umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności i wprowadzone zostaną do umowy odpowiednim aneksem.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

6.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich
zmianach w zakresie reprezentacji, bądź danych teleadresowych firmy. W przypadku braku
informacji o powyższych zmianach wszelkie doręczenia na dotychczasowy adres będą
uznawane za skutecznie doręczone.
Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy
2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Zamawiający

Wykonawca
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ZAŁĄCZNIK NR 4
do zapytania ofertowego nr 26/RPLD.06.02.01-10-0085/17

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.

Opis elementu wyposażenia

ILOŚĆ
(szt.)

1

BIURKO PROSTOKĄTNE
płyta wiórowa pokryta melaminą
stelaż zamknięty w kolorze białym lub aluminium
wymiary: 160X80X72 cm
kolor grafitowo- biały
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2

KONTENER MOBILNY
całość z płyty wiórowej pokrytej melaminą. 3 szuflady płytowe
wymiary: 57X58X43 cm
kolor grafitowy- biały

6

3

REGAŁ OTWARTY
całość z płyty wiórowej pokrytej melaminą
wymiary:130x42x80 cm
kolor grafitowo- biały

2

4

SZAFA ŚREDNIA
zamykana drzwiami skrzydłowymi; całość z płyty wiórowej pokrytej melaminą
wymiary: 160x42x80
kolor grafitowo -biały

6

Rysunek lub zdjęcie poglądowe

Odniesienie do

2

5

6

SZAFA WYSOKA
zamykana drzwiami skrzydłowymi
wymiary: 190x42x80
kolor grafitowo-biały
KRZESŁO OBROTOWE
z oparciem siatkowym i tapicerowanym siedziskiem, mechanizm synchroniczny
podłokietniki regulowane na wysokość z nakładkami z poliuretanu
regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
pięcioramienna podstawa

7

FOTELE TAPICEROWANE MODUŁOWE
Wymiary: 92x112x78
szkielet wykonany z płyty meblowej z elementami litego drewna, siedzisko wypełnione
sprężynami i pianką wysokosprężystą, tapicerka w kolorze szarym, oparcie wykonane z
włókna poliestrowego i ciętej pianki. Kolor szary

8

SZAFA TRZYSKRZYDŁOWA
z drzwiami przesuwnymi front drzwi lustro, korpus biały,
wym.: 196x180x54

9

SZAFA TRZYSKRZYDŁOWA
z drzwiami przesuwnymi front drzwi szkło z nadrukiem, korpus biały,
wym.: 300x280x54

10

BAREK
wymiary: 106 x 141 x 48 cm
Winiarka z drewna sosnowego, woskowana, 3 szuflady, 2 drzwi w środku półka, stojaki na
wino i wieszaki na kieliszki

1

6

13

W SALI ĆWICZEŃ

rys. 1

W POKOJU KONFERENCYJNYM

rys 2

2

3
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ZESTAW 4 KRZESEŁ +STÓŁ
rozmiar 2 wg normy PN-EN 1729-1:2007
Stół wykonany ze sklejki o grubości 25 mm, z kolorowym laminatem HPL.
Rogi blatów delikatnie zaokrąglone. Nogi okrągłe z regulacją wysokości, kolor bukowy.
Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, stelaż w kolorze srebrnym wykonany z rury
okrągłej o śr. 18 mm. Krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska
moletowana, odporna na zarysowania i antypoślizgowa.
Kolory krzesła: zielone

2

12

REGAŁY DUŻY 9
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.
Regał z 2 przegrodami i 2 półkami.
wym. przestrzeni między półkami: 25 x 34,9 x 35,7 cm
wym. 83 x 35 x 120,5 cm

2

13

BIBLIOTEKA Z OTWARYMI PÓŁKAMI U GÓRY ORAZ SZAFKAMI ZAMYKANYMI DRZWICZKAMI
NA DOLE ( możliwość zamknięcia na klucz)
w zestawie z drabinką
wykonana z drewna dębowego, kolor naturalne drewno
szer.: 200 cm gł.: 42 cm wys.: 230 cm

1

14

PUFY TAPICEROWANE
siedzisko o geometrycznych wzorach z funkcją otwierania, konstrukcja drewniana,
pufy obite tapicerką wykonaną z juty oraz bawełny, wym. 45x45/40 x40

3

15

FOTEL TAPICEROWANY PROSTY
wymiary: 75x75xH68 cm, głębokość siedziska ok 58 cm
materiał: drewno brzozowe, tkanina obiciowa beżowo-szara, kolor drewna- naturalny

2

4
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STÓŁ KONFERENCYJNY
blat z litego drewna- dąb, stelaż metalowy - czarny
dł. 320 x szer. 140, wykończenie krawędzi - naturalna deska

1

17

KRZESŁA TAPCEROWANE
bez podłokietników
wymiary: 92x 58x 43 cm, stelaż metalowy- kolor czarny, tapicerka szara

12

18

SZAFKA RTV
wymiary: 140x56x40 cm
kolor: drewniany, szary
materiał: drewno, stal, MDF
drzwiczki wykonane z barwionego drewna jodłowego, lakierowane.
wymiary półek (2x) 17x50x40cm
wymiary półek z drzwiczkami: 37x50x40cm

1

19

BAREK NA KÓŁKACH wymiary: 82x95x36 cm
Barek na butelki ze stolikiem i 2 wysuwanymi szufladkami. Barek wykonany z drewna w stylu
prowansalskim, posiadający wysuwane koszyczki. Kółka plastikowe. Półka na butelki
Wymiary: wysokość: 82 cm, wymiary blatu: 95 x 36 cm
kolor: biały

1

20

STÓŁ SKŁADANY wymiary 120/90/76 cm blat gr. 18mm obrzeże laser edge, kolor blatu BUK
B381 Stoły – blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm –
blat stabilnie podparty ramą. Stelaż składany stołu z profilu stalowego o wym. 30x30x1,2
mm. Metalowa rama do której przymocowany jest blat. Mechanizm składający stelaża –
podwójny zawias sprężynowy, stopki w kształcie walca regulujące poziom stołu,
gwarantujące stabilność oraz plastikowe odbojniki po spodniej części stelaża złożonego
zapobiegające rysowaniu powierzchni na której spoczywa stelaż. Stelaż w kolorze czarnym,
malowanym proszkowo. Stoły – wys. 76 cm z blatem, Dodatkowo w nogach znajdują się
wykręcane stopki pozwalające podwyższyć stół o dodatkowe 1,5 cm. Stopki służą głównie do
poziomowania stołów w przypadku krzywych podłóg.

15

5

21

22

Lp.

1

STÓŁ SKŁADANY wymiary 180/90/76 cm blat gr. 18 mm obrzeże laser edge, kolor blatu BUK.
Stoły – blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm.
Mechanizm składający stelaża – podwójny zawias sprężynowy, stopki w kształcie walca
regulujące poziom stołu, gwarantujące stabilność oraz plastikowe odbojniki po spodniej
części stelaża złożonego zapobiegające rysowaniu powierzchni na której spoczywa stelaż.
Stelaż w kolorze czarnym, malowanym proszkowo. Stoły – wys. 76 cm z blatem, Dodatkowo
w nogach znajdują się wykręcane stopki pozwalające podwyższyć stół o dodatkowe 1,5 cm.
Stopki służą głównie do poziomowania stołów.
KRZESŁO wykonane ze sklejki – tapicerowane, nogi metalik, tkanina I grupa gatunkowa.
Krzesła muszą mieć konstrukcję umożliwiającą sztaplowanie. Stelaż wykonany z rury
metalowej o przekroju fi 20 mm
Wysokość: 87-88 cm
Długość: 54 cm
Szerokość: 50 cm
Wysokość do siedziska: 48 cm
Waga netto: 6-9 kg

Opis elementu wyposażenia
LADA RECEPCYJNA
- mebel wykonany z materiałów o zróżnicowanej fakturze (okładzina kamienna,
drewniana, cokół z blachy kwasoodpornej),
- część główna mebla zaakcentowana poprzez zróżnicowanie wysokości,
wprowadzenie oświetlenia LED przy cokole,
- wewnątrz przestrzeń podzielona na półki otwarte, półki zamknięte, półki zamykane
na klucz, szuflady, wymiary dostosowane do wyposażenia (drukarka, kasa fiskalna,
komputer, segregatory)
- logotyp na bocznej krawędzi lady

Ilość
[szt.]

1

15

110

Rysunek poglądowy

Dodatkowy dokument
odniesienia
/projekt

RYS. PM.1, PM.2, PM.3

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.
6

WITRYNA DO EKSPOZYCJI KOSMETYKÓW
- częściowo przeszklona: szklane drzwi witryny zamykane na kluczyk, wewnątrz
podświetlane od frontu szklane półki
- część nieprzeszklona z płyty laminowanej w kolorze dębu dopasowanego do
elementów drewnianych obudów belek przy suficie
- szuflady o różnych wysokościach, system otwierania tip-on
- rama stalowa w kolorze czarny mat
2A

2B

3

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
drewna.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.
Ze względu na zmiany wymiarów ścian na budowie, szerokość modułów należy
dopasować do szerokości istniejącej ściany, aby móc umieścić obok siebie 4 witryny (2
x kosmetyki + 2 ręczniki, sugerowana szerokość witryny ok. 80 cm).
WITRYNA NA RĘCZNIKI
- szklane i podświetlane od frontu półki
- część nieprzeszklona z płyty laminowanej w kolorze dębu dopasowanego do
elementów drewnianych obudów belek przy suficie, np. Swiss Krono Dąb Londyn,
D3798CL, odpornej na działanie wilgoci, składa się z uchylnej szafki do składowania
zużytych ręczników mokrych
- rama stalowa w kolorze czarny mat
Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
drewna.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.
Ze względu na zmiany wymiarów ścian na budowie, szerokość modułów należy
dopasować do szerokości istniejącej ściany, aby móc umieścić obok siebie 4 witryny (2
x kosmetyki + 2 ręczniki, sugerowana szerokość witryny ok.
STOLIK KOSTKA
Stolik wykonany z litego drewna dębowego o wymiarach 50x50x50cm.
Pusty wewnątrz. Na bokach wykonany frez w celu łatwego przenoszenia

1

1

RYS. PM5

RYS. PM.4

2

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
drewna.
7

SIEDZISKO RATANOWE PRZY SZAFKACH
zintegrowane z meblem szafek, wysokość dostosowana do komfortu użytkowania,
wykonane z materiału wodoodpornego (rattan) zbliżonego kolorystycznie do koloru
szafek (ciemniejsze)
4

4

RYS. PM.15

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.

SIEDZISKO W PRZEBIERALNI
zintegrowane z meblem szafek, wysokość dostosowana do komfortu użytkowania,
wykonaną z materiału wodoodpornego (rattan) zbliżonego kolorystycznie do koloru
szafek (ciemniejsze).
5

3

RYS. PM.15

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.

6

SZAFKI DO SZATNI DLA GOŚCI
Zestaw mebli do wykonania wg. projektu indywidualnego zawierający:
- szafki o module szer. 32 cm
- poszczególne szafki w zróżnicowanych wysokościach, dla umożliwienia
przechowywania zarówno odzieży wierzchniej jak i drobnych przedmiotów
podręcznych
- wykonane z laminatu wodoodpornego w kolorze dębu dopasowanego do
elementów drewnianych obudów belek przy suficie
- szafki wyposażone w indywidualny system zamykania
- zamki na kartę magnetyczną, programator i 100 opasek magnetycznych

24

RYS. PM.8

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.
8

7

BLAT ROBOCZY + SZAFKA
- blat roboczy dł. 165cm umożliwiający zamontowanie miski umywalkowej i komory
zlewu gospodarczego umożliwiający zjedzenie posiłku przez pracownika
- pod nimi należy umieścić szafkę zamykaną z drzwiami dwuskrzydłowymi
- płyta laminowana kolor biały mat

1

RYS. PM.17

1

RYS.PM.9

1

RYS. PM.10

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.

8

MEBEL Z UMYWALKĄ SZAFKA A (wg. projektu indywidualnego)
Szer. 180cm = 3x moduł 60cm,
- szafki z frontami z płyty laminowanej w kolorze dębu dopasowanego do elementów
drewnianych obudów belek przy suficie
- system otwierania tip-on
- blat czarny granit poler gr. 2cm, widoczne krawędzie pogrubione do 4cm, łączenie
pod kątem 45 stopni
Mebel we wnęce. Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne
rysunki oraz próbki materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.

9

MEBEL Z UMYWALKĄ – SZAFKA B (wg. projektu indywidualnego)
Szer. 180cm = 3x moduł 60cm,
- szafki z frontami z płyty laminowanej w kolorze dębu dopasowanego do elementów
drewnianych obudów belek przy suficie
- system otwierania tip-on
- blat czarny granit poler gr. 2cm, widoczne krawędzie pogrubione do 4cm, łączenie
pod kątem 45 stopni
Mebel we wnęce. Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne
rysunki oraz próbki materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.

9
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MEBEL Z UMYWALKĄ – SZAFKA C (wg. projektu indywidualnego)
Szer. 180cm = 3x moduł 60cm,
- szafki z frontami z płyty laminowanej w kolorze dębu dopasowanego do elementów
drewnianych obudów belek przy suficie
- system otwierania tip-on
- blat czarny granit poler gr. 2cm, widoczne krawędzie pogrubione do 4cm, łączenie
pod kątem 45 stopni
Mebel we wnęce. Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne
rysunki oraz próbki materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.
MEBEL Z UMYWALKĄ – SZAFKA D (wg. projektu indywidualnego)
Szer. 120cm = 2x moduł 60cm,
- szafki z frontami z płyty laminowanej w kolorze dębu dopasowanego do elementów
drewnianych obudów belek przy suficie
- system otwierania tip-on
- blat czarny granit poler gr. 2cm, widoczne krawędzie pogrubione do 4cm, łączenie
pod kątem 45 stopni
Mebel we wnęce. Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne
rysunki oraz próbki materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.
MEBEL Z UMYWALKĄ –SZAFKA E (wg. projektu indywidualnego)
Szer. 120cm = 2x moduł 60cm,
- szafki z frontami z płyty laminowanej w kolorze dębu dopasowanego do elementów
drewnianych obudów belek przy suficie
- system otwierania tip-on
- blat czarny granit poler gr. 2cm, widoczne krawędzie pogrubione do 4cm, łączenie
pod kątem 45 stopni

1

1

1

RYS. PM.11

RYS.PM.12

RYS.PM13

Mebel we wnęce. Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne
rysunki oraz próbki materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.

10

13

MEBEL Z UMYWALKĄ –SZAFKA F
(wg. projektu indywidualnego)
Szer. 180cm = 3x moduł 60cm,
- szafki z frontami z płyty laminowanej w kolorze dębu dopasowanego do elementów
drewnianych obudów belek przy suficie
- system otwierania tip-on
- blat czarny granit poler gr. 2cm, widoczne krawędzie pogrubione do 4cm, łączenie
pod kątem 45 stopni

1

RYS.PM14

Mebel we wnęce.
Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
Przed zamówieniem oraz wykonaniem dostawca musi zweryfikować wymiary na
budowie.
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FOTEL - OPARCIE NISKIE
na nogach drewnianych
Fotel o lekkiej historyzującej postmodernistycznej formie.
Fotel tapicerowany, pikowany, tkaniną lub skórą o podwyższonej odporności na
wilgoć (o parametrach odpowiednich do wnętrz o medycznym charakterze) w
kolorach: ciemny szary, ciemna ultramaryna, ciemny turkus.
Nogi fotela wykonane z drewna dębowego, dopasowanego kolorystycznie do
elementów drewnianych obudów belek przy suficie.

1

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.

15

FOTEL - OPARCIE WYSOKIE, Z USZAMI
Na nogach drewnianych
Fotel o lekkiej historyzującej postmodernistycznej formie. Fotel tapicerowany,
pikowany, tkaniną lub skórą o podwyższonej odporności na wilgoć (o parametrach
odpowiednich do wnętrz o medycznym charakterze) w kolorach: ciemny szary,
ciemna ultramaryna, ciemny turkus.
Nogi fotela wykonane z drewna dębowego, dopasowanego kolorystycznie do
elementów drewnianych obudów belek przy suficie.

2

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
11

16

KRZESŁO OBSŁUGI RECEPCJI
- oparcie w całości tapicerowane
- baza pięcioramienna, kolor czarny
- kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych)
- mechanizm z dodatkowa funkcja wysuwu siedziska
fotele tapicerowane tkaniną o parametrach odpowiednich do wnętrz o medycznym
charakterze (kolor szary)

2

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
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KRZESŁO PRACOWNICZE
Stelaż na czterech nogach chromowanych wykonanych z rury o przekroju Ø 18.
Siedzisko w formie jednolitego kubełka wykonane z tworzywa zmatowionego na
części siedziska i oparcia w celu podniesienia komfortu siedzenia (brak efektu
ześlizgiwania się), rant kubełka polerowny dający efekt połysku, również część
wewnętrzna siedziska - łuk łączący - polerowany, siedzisko posiada mały otwór.
Kolor szary.

1

Dostawca musi przedstawić do akceptacji projektanta ostateczne rysunki oraz próbki
materiałów.
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KABINY SZAFKOWE PRACOWNICZE
(zestaw składa się z dwóch modułów: 1x odzież wierzchnia + 1x odzież robocza)
szafki metalowe, systemowe, o module szer. 30cm, wysokości 90cm, zamek na
kluczyk
Każda komora wyposażona w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa
wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem
w jednym punkcie.
Drzwi szafy z perforacją.
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
Kolor RAL 7035

6
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