
       SĄD REJONOWY 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Biała Podlaska, dnia 20 października 2017 r. 

Numer sprawy: D. 3718 - 254/2017 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup i  dostawę mebli do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 

 

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 zakup i dostawa mebli biurowych, krzeseł wraz  

z wniesieniem i ustawieniem w pomieszczeniach nr 147-153 oraz 115 znajdujących się w budynku 

Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22. 

2.  Przedmiotem zamówienia mogą być  tylko rzeczy nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z 

rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, muszą 

one pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz 

posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez 

Zamawiającego w niniejszym zapytaniu. 

3. Wykonanie  i dostawa mebli obejmuje: 

1) pokoje 147-154 

a) szafa ubraniowa 80x60x184h – 7 szt. 

b) szafa aktowa 80x40x184h – 21 szt. 

c) szafka gospodarcza 80x40x78h – 4 szt. 

d) szafka gospodarcza 55x40x78h (pok.149,150) – 2 szt. 

e) szafka gospodarcza 70x40x78h (pok.147) – 1 szt. 

f) regał wiszący 120x25x40h – 14 szt. 

g) szafka pod ksero 60x50x78h – 1 szt. 

h) pulpit kształtowy L/P 155/70x100/43x74h – 14 szt. 

i)   kontener z blatem – 14 szt. 

j) szuflada klawiatury – 14 szt. 

k) zestaw mebli kuchennych – 1 szt. 

l)   stół 140x70x74h – 1 szt. 

m) krzesło biurowe – 7 szt. 

n) krzesło socjalne – 6 szt. 

o) wózek pod komputer – 14 szt. 

2) pokój 115 

a) pulpit kształtowy 180/70x150/70x74h – 2 szt. 

b) szuflada klawiatury – 2 szt. 

c) wózek pod komputer – 2 szt. 

d) nadstawka na biurko 180x30x43h – 2 szt. 

e) kontener 43x70x60h – 2 szt. 

f) szafa aktowa z żaluzją 80x42x184h – 3 szt. 

g) szafa ubraniowa 60x68x184h - 1 szt. 

h) szafa aktowa 80x42x184h – 1 szt. 

i)   szafa aktowa 80x55x95h - 4 szt. 

j) zabudowa lodówki 50x55x95h - 1 szt. 
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k) szafka aktowa 50x55x95h - 1 szt. 

l)   szafka narożna aktowa 760/55x850/55x95h – 1 szt. 

m) szafka pod ksero 60x55x70h – 1 szt. 

n) Stolik okolicznościowy 60x60x60h – 1 szt. 

o) krzesło biurowe – 1 szt. 

3) Biurko czarne 120x60x72h – 1 szt. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:  

• Załącznik nr 1 – projekt aranżacji  pokoje 147-154 

• Załącznik nr 2 – projekt aranżacji pokój 115 

• Załącznik nr 3 – opis biurka  

do niniejszego zapytania ofertowego. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI 

1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia przez okres minimum 

36 miesięcy, z wyłączeniem krzeseł, na które wymagana gwarancja powinna wynosić minimum 24 

miesiące. 

2. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnił bezpłatne naprawy 

gwarancyjne lub wymiany reklamowanego elementu w ciągu 5 dni roboczych na zasadach 

określonych w umowie. 

4. Całość mebli objęta przedmiotem zamówienia może być dostarczona jednorazowo. Obowiązkiem 

Wykonawcy będzie wcześniejsze ustalenie terminu planowanej dostawy z upoważnionym 

przedstawicielem Zamawiającego. 

5. Meble powinny być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Rozładunek, wniesienie i ustawienie mebli należy do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym 

związane powinny być uwzględnione w cenie mebli. Zamawiający wymaga aby meble były 

dostarczone w całości – nie dopuszcza się składania mebli na miejscu. 

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. 

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  

Dostawa winna być zrealizowana do dnia 15 grudnia 2017 r. 

WARUNKI PŁATNOŚCI:  

Płatność po zrealizowaniu zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 października  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 i  nie stanowi oferty  

w rozumieniu art. 66 k.c. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odstąpienia od realizacji zamówienia; 

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

Zał. 1 – projekt aranżacji p. 147-154 

Zał. 2 – projekt aranżacji p. 115 

Zał. 3 – opis biurka      

Zał. 4 – oferta cenowa 

Zał. 5 – formularz cenowy 

Zał. 6 – wzór umowy          

               DYREKTOR 

Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 

       /-/ Elżbieta Rychlińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


