
SĄD REJONOWY 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Biała Podlaska, dnia 12 września 2017 r. 

Numer sprawy: D. 3718 - 211/2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń biurowych 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Sąd Rejonowy 

21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 20-22 

Tel. 83 342 08 80 w. 147, faks 83 342 63 14 

e-mail: roza.jeziora@bialapodlaska.sr.gov.pl 

NIP 537-19-62-747 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu aranżacji pomieszczeń biurowych  

w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

OPIS KRYTERIÓW 

1. Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty. 

2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać 

wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Wykonawca przedstawi cenę na wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bialalpodlaska.sr.gov.pl 

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  

1. Wykonanie propozycji aranżacji minimum dwie wersje do wyboru i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego do 3 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonanie i dostarczenie projektu aranżacji wraz z opisem i kosztorysem w terminie 10 dni 

od dnia podpisania umowy. 

WARUNKI PŁATNOŚCI:  

Płatność po zrealizowaniu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 września 2017 r. godz. 10.00 na adres Sądu lub w siedzibie 

przy ul. Brzeskiej 20-22 pok. 147, faksem na numer 83 343 63 14, bądź e-mail: 

roza.jeziora@bialapodlaska.sr.gov.pl 

2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

TRYB POSTĘPOWANIA: rozeznanie cenowe art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 

INNE INFORMACJE 

1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odstąpienia od realizacji zamówienia; 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, bez konieczności podania przyczyny. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. 1 - opis szczegółowy przedmiotu zamówienia     DYREKTOR 

Zał. 2 – formularz ofertowy     Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 

Zał. 3 – wzór umowy           /-/ Elżbieta Rychlińska 

Rzuty pomieszczeń 

 

 

mailto:roza.jeziora@bialapodlaska.sr.gov.pl
http://www.bialalpodlaska.sr.gov.pl/
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Załącznik Nr 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu aranżacji pomieszczeń biurowych 

oraz pomieszczenia socjalnego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. 

2. Opracowanie winno zawierać: 

 projekt aranżacji wraz z wizualizacją pomieszczeń nr 147, 148, 150, 151, 152, 153 – pokoje 

biurowe i 154 - pomieszczenie socjalne, sekretariat Wydziału pom. nr 115, sekretariat 

prezesa sądu pom. nr 102, 

 wykaz oferowanych mebli i wyposażenia biurowego wraz ze zdjęciami, folderami lub innymi 

materiałami pozwalającymi Zamawiającemu dokonać oceny proponowanych rozwiązań, 

 sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego cechy użytkowe, 

kolorystykę, parametry techniczne wymaganych mebli i wyposażenia biurowego (Wykonawca 

nie może używać w opisie nazw własnych), 

 projekt aranżacji winien być wykonany w taki sposób, aby możliwe było załączenie  tego 

opracowania do dokumentacji zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli dla Sądu 

Rejonowego w Białej Podlaskiej, 

3. Zestaw mebli: 

 w pokojach biurowych nr 147-153 należy przewidzieć dla dwóch pracowników,  winien 

składać się z następujących elementów: biurka, szafy aktowe, szafy ubraniowe,  inne  meble 

biurowe na sprzęt biurowy, krzesła biurowe,  bez obrotowych foteli biurowych, 

 do pomieszczenia socjalnego nr 154 winien składać się z szafek wiszących i stojących,  

ze zlewozmywakiem, z miejscem na mikrofalówkę, lodówkę stojącą, stół oraz krzesła, 

 do sekretariatu WWO pom. nr 115 należy przewidzieć biurka dla dwóch osób z ladą 

recepcyjną z półkami, z miejscem na sprzęt komputerowy, przy biurkach szafki  

z szufladami i miejscem na drukarki, szafy aktowe z drzwiami otwieranymi, szafy aktowe  

z zamknięciem roletowym, szafa ubraniowa, niskie szafki biurowe z drzwiami otwieranymi  

z obniżonym miejscem na kserokopiarkę Canon IR 1022 oraz szafki 3/4, szafka do 

zabudowy chłodziarki leadycook BC50, stolik dla interesanta, krzesła, kolorystyka ciemna. 

 Do sekretariatu pom. 102 należy przewidzieć biurko z szafką z szufladami, półką na 

klawiaturę, z dostawkami na faks, miejscem na papier, w aranżacji przewidzieć miejsce na 

niszczarkę STANSHRED JP-820c, szafy aktowe, szafa ubraniowa szafka biurowa niska 

typu komoda, szafka z miejscem na ekspres do kawy, szafka do zabudowy lodówki Candy 

CFD2, stolik dla interesanta, krzesła 

4. Wykonawca może złożyć kilka propozycji wizualizacji umeblowania w/w. 

5. Zamawiającemu zależy głównie na rozkładzie funkcjonalno-użytkowym mebli i niezbędnych 

urządzeń biurowych w otoczeniu miejsca prac. 

6. Do każdej z aranżacji należy opracować kosztorys inwestorski. 

7. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu gdzie ma być wykonany przedmiot zamówienia. 

Wizja winna być dokonana na koszt Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

Adres 

 

 

Osoba do kontaktu 

 

 

Dane kontaktowe 

(telefon, e-mail) 

 

Organ rejestrowy 

(nazwa, numer rejestru) 

 

NIP, REGON 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy 

w Białej Podlaskiej 

ul. Brzeska 20-22 

21-500 Biała Podlaska 
 

Oferta na usługę wykonania projektu aranżacji pomieszczeń biurowych w Sądzie Rejonowym  

w Białej Podlaskiej 

 

Lp Nazwa usługi 
Cena netto za 

wykonanie usługi 

Wysokość 

podatku VAT 

Cena brutto 

Za wykonanie 

usługi 

1 Projekt aranżacji pomieszczeń 

biurowych numer 147-153 oraz 

pomieszczenia socjalnego 154 

   

2 Projekt aranżacji 

pomieszczenia nr 115 – 

sekretariat WWO  

   

3 Projekt aranżacji 

pomieszczenia nr 102 

sekretariat prezesa sądu 

   

 

Wartość usługi razem 

   

 

………………………………………….. 

Miejscowość, data          

 

…………………………………………… 

     Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 

- wzór umowy 

 

Umowa Nr …………/2017 

Zawarta w dniu …………………….. 2017 roku w Białej Podlaskiej pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym  w Białej Podlaskiej z siedziba w Białej Podlaskiej przy  

ul . Brzeska 20-22 zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez; 

Elżbietę Rychlińską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez …………………………………………….  

 

W wyniku wyboru wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego  

i zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, 

prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w zamian za wynagrodzenie 

przewidziane w niniejszym umowie projektu aranżacji pomieszczeń biurowych numer 147, 

148,149, 150, 151, 152, 153 oraz pomieszczenia socjalnego 154, pomieszczenia nr 115 – 

sekretariat Wydziału Wykonywania Orzeczeń, pomieszczenia nr 102 – sekretariat prezesa 

sądu 

2. Opis powierzchni mających być przedmiotem aranżacji, określają rzuty pomieszczeń, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 

Projekt aranżacji 

1. Projekt aranżacji wnętrz powinien spełniać następujące wymogi: 

• zawierać projekt aranżacji pomieszczeń na podstawie rysunków przedstawiających rzuty 

wszystkich pomieszczeń z naniesionymi projektowanymi meblami i wyposażeniem biurowym 

oraz wizualizacją pomieszczeń, opisem oferowanych mebli, 

• zawierać wykaz oferowanych mebli i wyposażenia biurowego wraz ze zdjęciami, folderami 

lub innymi materiałami pozwalającymi Zamawiającemu dokonać oceny proponowanych 

rozwiązań, 

• zawierać szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający cechy użytkowe, 

kolorystykę, parametry techniczne wymaganych mebli i wyposażenia biurowego (Wykonawca 

nie może używać w opisie nazw własnych), 

• zawierać oświadczenie Wykonawcy, iż projekt jest jego dziełem autorskim i nie przysługują 

do niego prawa innym osobom. 

2. Projekt aranżacji winien być wykonany w taki sposób, aby możliwe było załączenie  tego 

opracowania do dokumentacji zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli dla Sądu 

Rejonowego w Białej Podlaskiej. 

3. Zestaw mebli: 

• w pokojach biurowych nr 147-153 należy przewidzieć meble dla dwóch osób, zestaw winien 

składać się z następujących elementów: biurka, szafy aktowe, szafy ubraniowe,  inne  meble 

biurowe na sprzęt biurowy, krzesła biurowe,  bez obrotowych foteli biurowych, 

• do pomieszczenia socjalnego nr 154 zestaw winien składać się z szafek wiszących  

i stojących, ze zlewozmywakiem, z miejscem na mikrofalówkę, lodówkę stojącą, stół oraz 

krzesła, 

• do sekretariatu WWO pom. nr 115 należy przewidzieć biurka dla dwóch osób z ladą 

recepcyjną z półkami, z miejscem na sprzęt komputerowy, przy biurkach szafki  

z szufladami i miejscem na drukarki, szafy aktowe z drzwiami otwieranymi, szafy aktowe  

z zamknięciem roletowym, szafa ubraniowa, niskie szafki biurowe z drzwiami otwieranymi  

z obniżonym miejscem na kserokopiarkę Canon IR 1022 oraz szafki 3/4, szafka do 

zabudowy chłodziarki leadycook BC50, stolik dla interesanta, krzesła, kolorystyka ciemna. 



• do sekretariatu pom. 102 należy przewidzieć biurko z szafką z szufladami, półką na 

klawiaturę, z dostawkami na faks, miejscem na papier, w aranżacji przewidzieć miejsce na 

niszczarkę STANSHRED JP-820c, szafy aktowe, szafa ubraniowa szafka biurowa niska 

typu komoda, szafka z miejscem na ekspres do kawy, szafka do zabudowy lodówki Candy 

CFD2, stolik dla interesanta, krzesła 

4. Wykonawca może złożyć kilka propozycji wizualizacji umeblowania w/w pomieszczeń. 

5. Do każdej z aranżacji należy opracować szczegółowy opis mebli wraz z podaniem wszystkich 

niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału oraz kosztorys inwestorski 

i przedmiary. 

8. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu gdzie ma być wykonany przedmiot zamówienia. 

Wizja winna być dokonana na koszt Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym . 

9. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania na bieżąco  

i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań aranżacji. 

§ 3 

Termin realizacji 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 

1) Wykonanie ppropozycji aranżacji minimum dwie wersje do wyboru i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego do 3 dni od dnia podpisania umowy. 

2) Wykonanie i dostarczenie projektu aranżacji wraz z opisem i kosztorysem w terminie 10 dni 

od dnia podpisania umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową, o których mowa w § 2 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ….. zł brutto słownie złotych……………., przelewem na jego 

rachunek bankowy. 

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości zamówienia  

i odbiorze przez Zamawiającego. 

4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie  protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

Odbiór nastąpi po sprawdzeniu  i stwierdzeniu, że jest  wykonana zgodnie z umową w terminie 

3 dni od daty jej dostarczenia. W przypadku stwierdzenia niedoróbek Zamawiający określi 

nieprzekraczalny termin na usunięcie wad.  

5. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT w terminie 30 dni od daty jej 

doręczenia. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze. Za nieterminowe opłacenie faktury VAT przysługują Wykonawcy 

odsetki ustawowe. 

§ 5 

Odpowiedzialność i rozwiązanie 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac objętych niniejszą umową, w tym w ramach 

poszczególnych jej etapów, czy w ramach uwzględniania zgłoszonych uwag, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 

1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku, gdy opóźnienie ze strony Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia 

będzie dłuższe niż 7 dni. 

§ 6 

Postanowienia różne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy dla Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………………….. . 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

 

         Zamawiający       Wykonawca 


