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Zapytanie ofertowe

- przedmiot zapytania:
Dosfawa wyposazenia pracowni Nowoczesnych Technologii i Inzynierii Materiatowej

oraz Pracowni Diagnostyki In-Situ
- opis przedmiotu zapytania zawarto w punkcie 3,
- w ramach projektu ..Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Os
Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Dzialanie: 1.1 Infrastruktura uczeini, Nr projektu: POPW
1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29
pazdziernika 2009

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 14.OOP euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajqcy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

..Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczeini
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Czesc I - poz. 103/023 Szafa metalowa z zamkiem aktowym + drabinka - 6szt.
Przedmiotem zamowienia jest szafa biurowa dwudrzwiowa TG-3SDB + drabinka, szt. 6.

Ogolne informacje techniczne:
konstrukcja szafy metalowa,
4 polki z mozliwosci^ regulacji pionowej,
estetyczna klamka z zamkiem cylindrycznym,
zawiasy wewnetrzne, kryte,
mozliwosc zamowienia szafy z kluczem MASTER (jednym kluczem mozna otworzyc
okreslona. liczbe zamkow).

Charakterystyka:
szafa wykonana z blachy grubosci: 0,8 -1,0 mm,
wymiary zewn^trzne: minimum 1980 x 1000 x 400,
wymiary wewnetrzne: minimum 1915 x 995 x 370,
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- liczba polek: 4 szt.,
pojemnosc: minimum 705 I,

- waga: 66 kg.
- Kolor: RAL7035

Czesc II - poz. 103/025 Szafa pancerna - 2szt.
TG-9SP/II, Kasa pancerna kl. II

Ogolne informacje techniczne:
Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Drzwi wielowarstwowe wypetnione betonem
Wielowarstwowa konstrukcja stalowa wypetniona betonem
Prog ogniowy wyklejony uszczelk$
Zamek zabezpieczony plyta^ pancerna_ przed wybiciem
Dodatkowy system przeciwwtamaniowy
Ochrona przeciwprzewierceniowa zamka drzwi oraz rygli
Zawiasy umieszczone na zewnajrz umozliwiaj$ otwarcie drzwi o 180° co pozwala na
calkowite odstoni^cie wnetrza i utatwia dostep do srodka kasy
Pewny system 4-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
Mechanizm ryglujqcy wraz z chromowana_ klamka^ i ozdobn$ ostona. klucza
Podwyzszona odpornosc termiczna
Potki z mozliwoscia^ regulacji wysokosci
W standardzie otwory montazowe w dnie oraz sruby kotwi^ce
Standardowo wyposazona w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi,
Certyfikat IMP kl.A i VdS kl. 1
Dno wyklejane materiatem dekoracyjnym

Dane szczegotowe:
wymiar zew.: 1496 x 706 x 500
wymiarwew.: 1316 x 566x315
ilosc potek: 3 potki
pojemnosc: 245 I
waga: 768 kg
Kolor: RAL7035
Malowane ekologiczna_ farba^ proszkow^

-
Czesc III - poz. 103/026 podstawki pod urzqdzenia - 6szt.
Przedmiotem zamowienia jest kontenerek biurowy, szt. 6:
material: pfyta wiorowa trojstronna laminowana, grubosci 18 mm,
obrzeza oklejane PCV 2mm,
trzy szuflady z mocnymi uchwytami zamykane centralnym zamkiem,
kontenerek przemieszczany na czterech kotkach gumowanych,
wymiary: wysokosc x szerokosc x glebokosc 57cm x 45cm x 48 cm,
kolor: olcha.

Czesc IV - poz. 103/029 Wzmocniona zamykana szafa z dodatkowymi zabezpieczeniami
do przechowywania sprzetu pomiarowego
wysokosc szafy: 180 - 200 cm,
szerokosci pierwszych dwoch modulow: 80 - 90 cm,
szerokosc trzeciego modutu: 40 - 45 cm,
gtebokosc modulow: 40 - 50 cm,
uchwyty metalowe malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia),
sciany przednia i tylna wzmocnione,
segmenty witrynowy (front - szkto) i narozny (front gorny - szkto) zamykane na klucz,
segment aktowy zabezpieczony patentowym zamkiem baskwilowym,
kolor- buk Bawaria.

str. 2



ROZW6J
POLSKI WSCHODNIEJ

1

UNIAEUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

IP

1

2

3

Bryla

X

j

.

r

j\i

'

N^wymiarv

Szafa aktowa zamek
baskwilowy (zamykarue drzwi w
3 punktacft - wzmocnionej.
korpus - ptyta melamiriowaria,
sc.tan*T tyma wrmocnsona - ptyia
metaminowana Iflmrn
80,4X42,2X188, 7h

Szafa witrynowa, norpws - (Xyta
meiaminowana, frority dtxne
plyta me^aminowina, f rooty
gome szkto, ucliwyty metalowe
maiotAfloe proszkovwj na Kolor
classic 96,_$ciana_ty!Da_
v,7mocniona - plvta

... ..jiij IgUj/JX
80.4x42,2x188,7h

Szafa narozna otwarta korpus t
poifci - ptyta meiammowaia
42.2x42,2x188.7h

Symljol

W25

W24

W31

M

1

1

1

CZQSC V - poz. 103/034, 103/035 skladany stoiik turystyczny 1szt., sktadane krzesetko
turystyczne 1szt.

1) Stoiik odporny na warunki atmosferyczne 1 szt.
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Blat laminowany z obrzezem, nozki z rurek aluminiowych 0 20 mm
Wymiary: - rozlozony: 80 x 57 x 52 > 73 cm

- zlozony: 80 x 75 x 4 cm
- regulacja: oddzielna regulacja kazdej nozki

- Waga: 4.4 kg
- Kolor: Carbon
2).Krzeslo sktadane turystyczne z plecakiem 1 szt.

Skladane aluminiowe krzeselko z oparciem (wykonanym poliestru), zespolone z plecakiem
(wykonanym poliestru).

I. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowi^zany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po
przecinku.

II. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie sie kierowal nastepuja.cymi kryteriami:
1. kryterium: cena - waga 100%

III. Termin realizacji zamowienia:

7 dni od daty podpisania umowy

IV. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przeslac w terminie do dnia:
06.09.2012r.
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do godz. 8.00 w zamknietej kopercie (zapiecze^owanej w sposob gwarantuja.cy zachowanie w
poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja.cej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15-
351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A pok. 08 - Dzial Aparatury Badawczej i Dydaktycznej z dopiskiem:

,,Oferta dotyczy zapytania: oraz Pracowni Diagnostyki In-Situ ; sygn. RO-230.083/8/2012 w ramach
projektu ..Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferty, ktore wpfyna. do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert
beda. odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie skladania ofert w wersji elektronicznej

V. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:

1. Oferta musi bye podpisana przez osobe upowazniona. do reprezentowania firmy, zgodnie z
forma, reprezentacji oferenta okreslon^ w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
wtasciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

2. Zamawiaja.cy dopuszcza sWadanie ofert cz^sciowych.

Oferta musi zawierac nastepuja.ce dokumenty:
- Oferte cenowq - zal. nr 1
- Kopie KRS lub wpisu do ewidencji dziaJalnosci gospodarczej.

3. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu 06.09.2012r. do godz. 15.00.
O wynikach post^powania jego uczestnicy zostana^ poinformowani droga_ faxowa. lub mailow^
najpozniej w nastepnym dniu roboczym do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu
wybranego w wyniku rozstrzygni^cia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji
zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biafystok, 16 sierpnia 2012r.

Zatwierdzit i podpisal:

STARSZY SPECJALISTA
ds. A

inz. Mariusz Seroka
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Dot. postep. RO-230.083/8/2012

Zatacznik nr 1

O F E R T A
Ja/My nizej podpisani

z siedzib^:

skladamy niniejsz^ ofert? dotycza.cq zapytania: oraz Pracowni Diagnostyki In-Situ w ramach projektu
,,Centrum Nowoczesnego Ksztafcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferujemy:

doktadna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu

za cen? netto: zt,
plus podatek VAT zl

tj. cena brutto i\:

• Termin realizacji zamowienia - 28 dni od daty podpisania umowy

miejscowosc i data

PieczQC i pod pis Wykonawcy
tub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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