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           Lusławice, dnia 16 października 2019r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla wyboru wykonawcy zamówienia o wartości poniżej 30.000 EURO 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
Lusławice 250 
32-840 Zakliczyn 
 
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zwraca się z uprzejmą o przedstawienie oferty 
na zakup, dostawę i montaż mebli stanowiących wyposażenie części pobytowej i foyer budynku 
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 
 
Przedmiot zamówienia: 
Zakup, dostawa i montaż zestawu wyposażenia meblarskiego części pobytowej i foyer budynku 
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
 Wyposażenie meblarskie do części pobytowej: -  wypoczynek z funkcją spania w ilości 5 sztuk 

-  fotel w ilości 8 sztuk 
-  lampy podłogowe w ilości 9 sztuk 

 
 Wyposażenie meblarskie do foyer:  - fotel w ilości 5 sztuk 

      - stoliki kawowe/koktajlowe w ilości 8 sztuk 
 

Meble muszą być fabryczni nowe, złożone, gotowe do natychmiastowej eksploatacji. 
 
2. Specyfikacja techniczna dostarczanych mebli: 

 
I. WYPOCZYNEK Z FUNKCJĄ SPANIA – 5 sztuk 

 
Narożnik lub modułowa sofa rozkładana z funkcją spania i z miejscem do przechowywania    
(dopuszcza się aby miejsce do przechowywania znajdowało się w szezlongu). Szezlong ma mieć 
możliwość zmiany ustawienia według bieżących potrzeb Zamawiającego tj. możliwość 
ustawienia albo po lewej, albo po prawej stronie elementu/sofy z funkcją spania.  

 
wypoczynek musi posiadać następujące cechy: 
 pokrycie odporne na ścieranie z odpornością wybarwień na światło (odporność na blaknięcie 

kolorów), odpowiednie dla mebli do użytku komercyjnego, 
 stabilna rama zrobiona z litego drewna, sklejki, płyty wiórowej bądź pilśniowej, 
 wypełnienie: pianka poliuretanowa min. 25 kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina 

polipropylenowa, 
siedzisko: pianka poliuretanowa min. 30 kg/m3 

 wymiary: długość  min. 230 cm max 250 cm, głębokość min. 150 cm max 160., 
wysokość: min. 70 cm do 80 cm 
powierzchnia spania po rozłożeniu ok.:  min. 140cm max 160 cm x min 205cm do max 210 cm  

 kolor obicia: odcienie szarości 
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 kolor nóg: czarny 
 Mebel fabrycznie nowy, złożony, gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 

 
 

II. FOTEL (część pobytowa) – 8 SZTUK 
 

Fotel musi posiadać następujące cechy: 
 

 Wymiary całkowite:  
Szerokość:  75 cm 
Głębokość:  75 cm 
Wysokość:  70 cm 
Szerokość siedziska: 55 cm 
Głębokość siedziska: 50 cm 
Wysokość siedziska: 45 cm 
 
Wymiary z dopuszczalnym odchyleniem ± 5cm 

 
 pokrycie odporne na ścieranie z odpornością wybarwień na światło (odporność na blaknięcie 

kolorów), odpowiednie dla mebli do użytku komercyjnego, 
 stabilna rama zrobiona z litego drewna, sklejki, płyty wiórowej bądź pilśniowej, 
 wypełnienie: pianka poliuretanowa min. 20 kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina 

polipropylenowa, 
siedzisko: pianka poliuretanowa min. 25 kg/m3 

 kolor obicia: odcienie szarości 
 kolor nóg: czarny 
 fotele fabrycznie nowe, złożone, gotowe do natychmiastowej eksploatacji 

 
 

III. LAMPA PODŁOGOWA (część pobytowa) – 9 SZTUK 
 

Lampa z abażurem o wymiarach całkowitych: 
Wysokość: ok. 180cm (± 5cm) 
Szerokość: max. 92cm 

 
Abażur w kolorze czarnym lub białym o średnicy  35- 45cm 
Zasilanie 230 
Źródło światła: 1 x E27 max 60W - możliwość użycia żarówek ledowych 

 
Lampa fabrycznie nowa, złożona, gotowa do natychmiastowej eksploatacji. 

 
IV. FOTEL (foyer) – 5 SZTUK 

 
Skórzany, nowoczesny fotel w minimalistycznym stylu. 
 
Fotel musi posiadać następujące cechy: 
 Kolor obicia: czarny 
 Kolor nóg: czarny 
 Obicie fotelu: skóra naturalna 
 Wypełnienie pianka o gęstości ok. 25 kg/m3 
 Maksymalne obciążenia min. 100kg 
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 Materiał wysokiej jakości, łatwy w pielęgnacji 
 Solidna jakość wykonania i optymalny komfort siedzenia 
 Elegancki i nowoczesny design 
 Fotele fabrycznie nowe, złożone, gotowe do natychmiastowej eksploatacji. 

 
Wymiary: 
Wysokość: 90 cm 
Szerokość: 120 cm 
Głębokość: 95 cm 
Powierzchnia siedziska: 90 x 60 cm 
Wysokość siedziska: 43 cm 
Wymiary z dopuszczalnym odchyleniem ± 5cm 
 
 
V. STOLIK KAWOWY/KOKTAJLOWY – 8 SZTUK 

 
Stolik musi posiadać następujące cechy: 
 
Kolor: czarny (w całości, tj. noga i blat) 
Blat: okrągły wykonany z płyty MDF 
Noga: materiał nierdzewny (metal) 
 
Wymiary:  
Średnica blatu 90cm 
Wysokość stołu 110cm (± 5cm) 
Stolik fabrycznie nowy, złożony, gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
Asortyment meblowy wybranej aranżacji ma być dostarczony, zmontowany i gotowy do użytku. 
Zamawiający dopuszcza możliwość montażu asortymentu meblowego w miejscu. 

Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją producenta, minimum 12 miesięcy.  

3. Tryb zamówienia:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 ust.8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
Lusławice 250 
32-840 Zakliczyn 
 
Oferty należy przesłać do dnia 24 października 2019r. do godz. 15 na adres: 
luslawice@pendercki-center.pl  lub adres:  
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250,  32-840 Zakliczyn 
 
Termin wykonania zamówienia: do dnia 22 listopada 2019r. 
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5. Termin płatności:  
21 dni od dnia odbioru gotowych do użytku mebli, co zatwierdzone będzie podpisem 
Zamawiającego, na przedłożonej przez Wykonawcę fakturze VAT. 
 

6. Kod zamówienia (kod CPV) 
39150000 - 8  Różne meble i wyposażenie 

Uwagi: 
Wykonawca w ofercie cenowej powinien przewidzieć wszelkie koszty związane z wykonaniem 
zlecenia, w tym koszty dostawy, wniesienia i montażu. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 
Wymaga się posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności, jeżeli przepisy 
nakładają taki obowiązek, posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu 
zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, a także znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia. 

Ze względu na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował 
doświadczeniem w realizacji zamówień, polegających na dostawie wyposażenia zawartych w 
niniejszym zapytaniu.  

8. Kryteria oceny ofert: 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie całkowita cena ryczałtowa brutto – 100%.  
Oferty oceniane będą według wzoru: 

 

    x 100% = P 

gdzie: 
 

Cn – cena najniższa 

Cb – cena oferty badanej 

P – całkowita liczba punktów 

 
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 

 
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
 
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 
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9. Złożona oferta cenowa powinna zawierać następujące informacje: 
1)  Nazwa i adres oferenta. 
2)  Określenie przedmiotu zamówienia. 
3)  Całkowita wartość zamówienia netto i brutto (z uwzględnieniem zgodnej z  
      przepisami stawki podatku VAT). 

10. Ofertę można złożyć: 

 pocztą elektroniczną na adres: luslawice@penderecki-center.pl  

 osobiście lub pocztą: Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn  

Ofertę cenową proszę złożyć nie później niż do dnia 24 października 2019r. do godz. 15.00 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo 
zamówień publicznych z uwagi na wartość szacunkową przedmiotu zamówienia poniżej 30.000,00 
Euro i tym samym postępowanie, dla którego wystąpiono z zapytaniem ofertowym może pozostać 
bez wyłonienia wykonawcy, jak również na zamawiającym nie spoczywa obowiązek informowania 
Wykonawcy o jego wyniku. 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz zamieści 
na stronie internetowej.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta 

 


