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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 1/KNT/RPO WŁ/2014 
 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 
 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź  
NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240; 
Tel. 042 291  78 93 
Fax. 042 664 37 50 
mail: e_ratajczyk@larr.lodz.pl 
                                                                                                                                                      
2. Tytuł projektu. 
 
„Klaster Nowych Technologii”   
   
3. Nazwa osi priorytetowej i działania. 
 
Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój 
otoczenia biznesu  
 
4. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Zamówienie dotyczy realizacji usługi poniżej 30 000 euro netto, jest udzielane w trybie 
zapytania ofertowego, kierowanego co najmniej do 3 Wykonawców, zgodnie z „Zasadami 
udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków 
RPO WŁ”.  
 
5. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletu mebli składających się na wyposażenie 

pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli do sali konferencyjnej. Wszystkie meble objęte 

minimum 24 miesięczną gwarancją. Poniżej szczegółowa specyfikacja. 

 

Szczegółowa specyfikacja 

Parametry ogólne dla wszystkich mebli: 

Wszystkie płyty użyte do produkcji mebli muszą posiadać klasę higieniczności E1 i być 

wykończone ABS lub PCV w kolorze płyty. Jeśli Zamawiający nie zaznaczył inaczej, wymaga 

płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm, obustronnie laminowanej lub 

melaminowanej, przystosowanej do użytkowania w biurach. Kolor płyty do uzgodnienia z 

podstawowej palety barw. 

Szafy, kontenery, oraz krzesła dostarczane w całości (montowane trwale fabrycznie). 
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Wymagany kolor płyty : wg próbnika EGGER H3734 i H1277, przy czym Zamawiający 

zastrzega możliwość wprowadzenia zmian kolorystycznych na etapie ostatecznego uzgadniania 

kolorystyki. 

1. Pomieszczenia biurowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzesła biurowe obrotowe: 

- łączna wysokość krzesła z oparciem w pozycji podniesionej minimum 110 cm 

- wysokie oparcie wyprofilowane w okolicy lędźwiowej z funkcją regulacji wysokości, 

umożliwiającą odpowiednie do użytkownika ustawienie podparcia lędźwiowego 

- oparcie tapicerowane lub obciągnięte wysokogatunkową siatką w kolorze czarnym. W 

przypadku oparcia tapicerowanego od tyłu tapicerka lub tworzywo w kolorze czarnym 

- miękkie tapicerowane profilowane siedzisko z  płynną regulacją wysokości w zakresie 

minimum 100 mm od najniższego położenia na wysokości 460 mm 

- siedzisko wypełnione pianką o wysokiej sprężystości – wymagana odporna na odkształcenia 

pianka o gęstości min. 75-80 kg/m³ (nie dopuszcza się gąbki ciętej). Wewnątrz siedziska 

sklejka drzewa liściastego o grubości  min.10 mm 

- siedzisko o całkowitej grubości  40-60 mm 

- pięcioramienna podstawa wykonana jako jednorodny odlew (forma), z tworzywa o wysokiej 

wytrzymałości, z kółkami do powierzchni twardych, malowana proszkowo w kolorze metalik 

- tapicerka o dużej wytrzymałości na ścieranie: min. 100 tyś. Cykli Martindale’a; trudnozapalna 

- mechanizm ruchowy SYNCHRO (synchroniczny jednoczesny odchył ciała i siedziska) z 

możliwością dopasowania siły odchylania oparcia do ciężaru ciała i wzrostu użytkownika 

- Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady 

oparcia 

- podłokietniki z regulacją wysokości (góra-dół) w zakresie minimum 7 cm i miękkim 

wykończeniem w miejscu, gdzie podłokietnik styka się z przedramieniem 

nazwa łącznie szt. 

biurka 2 

kontenery 2 

krzesła biurowe obrotowe 2 

krzesła 2 

szafka na dokumenty z pełnymi drzwiami 1 

szafka na dokumenty – górna półka otwarta 1 

szafa na odzież 1 

regały 2 
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- kolor tapicerki do wyboru z palety min. 10 kolorów 

Wymagane ATESTY: 

- odporność na piling – nie mniej niż 4 (PN-EN ISO 12945-2) 

- trudnozapalność – według norm EN 1021-1, EN 1021-2 

- odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-BO2) 

Dodatkowo: 

- protokół oceny ergonomicznej, wydany przez niezależną jednostkę badawczą/certyfikującą, 

potwierdzający spełnianie przez oferowane krzesło rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998r. 

(Dz.U.Nr 148,poz.973) 

2. Certyfikat GS lub równoważny, wydany przez niezależną jednostkę badawczą/certyfikującą, 

potwierdzający spełnianie przez krzesło wszystkich wymagań stawianych przed 

fotelami/krzesłami przeznaczonymi do pracy biurowej - zgodnie z normami : EN-1335-1, EN 

1335-2 i EN 1335-3 (certyfikat musi potwierdzać spełnianie wszystkich tych norm). 

Krzesła: 

- szerokie, wygodne siedzisko (o szerokości i wysokości w przedziale 440-470 mm) i 

ergonomicznie wyprofilowane oparcie (szerokość oparcia dostosowana do szerokości 

siedziska) wykończone z tyłu maskownicą z tworzywa (łatwozmywalną) - tworzywo z tyłu 

wymagane celem łatwiejszego utrzymania czystości 

- wewnątrz siedziska sklejka drzewa liściastego, siedzisko wypełnione pianką o wysokiej 

sprężystości – wymagana odporna na odkształcenia pianka o gęstości min. 75-80 kg/m³ (nie 

dopuszcza się gąbki ciętej) 

- siedzisko i oparcie tapicerowane 

- tapicerka o dużej wytrzymałości na ścieranie: min. 100 tyś. Cykli Martindale’a; trudnozapalna 

według norm EN 1021-1, EN 1021-2, odporność na piling – nie mniej niż 4 

- stelaż metalowy z podłokietnikami zintegrowanymi z ramą krzesła (możliwe podsunięcie pod 

biurko lub stół), malowany proszkowo, kolor do uzgodnienia, konstrukcja 4-nogi-płoza 

wykluczona 

- podłokietniki z drewnianymi lakierowanymi nakładkami, kolor do uzgodnienia 

- kolor tapicerki do wyboru z palety min. 10 kolorów (możliwość zastosowania koloru 

tożsamego z kolorem krzesła biurowego obrotowego)  

- nogi  zaślepione plastikowymi stopkami z zatopionym filcem (stopki do powierzchni 

twardych) 
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Biurka: 

- wymiar: 140 x 80cm x wysokość nie mniej niż 72 cm nie więcej niż 75 cm 

- stelaż z centralną masywną belką nośną (pełniącą jednocześnie funkcję kanału kablowego. 

Belka musi mieć łatwy dostęp do prowadzonych kabli poprzez wycięte otwory, musi być 

montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg, połączenia z blatem biurka muszą być 

wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie)  

- nogi w kształcie odwróconej litery T lub litery C, malowane proszkowo, kolor metalik, 

zabezpieczone przed ścieraniem i zarysowaniem dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego, 

kolor reszty stelaża do uzgodnienia 

- pionowa część nogi o przekroju okrągłym ok. 70-80 mm średnicy - nie dopuszcza się 

masywnych, szerokich elementów pionowych stelaża 

- dolne łapy poprzeczne wykonane z wysokiej jakości odlewów aluminiowych o zaoblonych 

kształtach (zaokrąglone końce łap, brak ostrych elementów i kantów w całej nodze) ze 

stopkami regulacyjnymi umożliwiającymi poziomowanie  

- z opcją prowadzenia kabli pionowo w nodze 

- min. 1 przepust kablowy w blacie 

Kontenery: 

- wysokość kontenera dopasowana do wysokości biurka (możliwość dostawienia kontenera do 

biurka) 

- wykonany z 18 mm płyty (wieniec górny z nie mniej niż 20mm, 3 lub 4 szuflady - 18 mm), 

wymagania odnośnie płyty wskazano w parametrach ogólnych dla wszystkich mebli.  

- korpus fabrycznie trwale klejony 

- plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych 

- wnętrza szuflad z jednorodnego odlewu tworzywowego, wysuwane na prowadnicach 

rolkowych, dopuszcza się szuflady metalowe  

- zamek centralny z podwójnym kluczem, montowany w najwyższej szufladzie 

- uchwyty w kolorze metalik lub bez uchwytów – wówczas kontener powinien posiadać specjalną 

listwę dystansującą umożliwiającą otwieranie szuflad poprzez uchwyt boczny za front szuflady 

- system stop - control zabezpieczający przed otworzeniem sie więcej niż jednej szuflady 

naraz. 

 

 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

 

Szafa na odzież: 

- korpusy szaf, drzwi oraz półka  wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny 25 mm, wymagania 

odnośnie płyty wskazano w parametrach ogólnych dla wszystkich mebli.   

- wieniec dolny uniesiony na stopkach o wysokości 25-30mm z możliwością poziomowania od 

wewnątrz szafy 

- plecy tzw. pełne wykonane z płyty min. 8 mm wpuszczanej we frez i klejonej z bokami, 

wymagania odnośnie płyty wskazano w parametrach ogólnych dla wszystkich mebli.   

- całość skrzyni tzw. korpus klejona fabrycznie i dostarczona w całości 

- Półka – 1 szt. w górnej części szafki, wyposażona w system zapobiegający jej przesunięciu, 

wypadnięciu, lub wyszarpnięciu 

- wszystkie elementy szafy oklejone PCV/ABS i tak złożone, by możliwe było zestawianie szaf w 

ciągi bez przerw między nimi 

- wymiary: szerokość 60 cm x głębokość nie mniej niż 43 cm x wysokość w przedziale 180 – 

189,5 cm 

- wysuwany wieszak na ubrania.  -1szt.  

- jednodrzwiowa 

- zamek baskwilowy umożliwiający ryglowanie w minimum 2-punktach (bez zasuwek - po 

przekręceniu zamka) 

- drzwi otwarte na prawą stronę 

- uchwyty metalik 

Szafka na dokumenty (szafka aktowa niska) – z pełnymi drzwiami 

- korpus, wieniec górny, plecy, drzwi oraz półki jak wyżej w przypadku szafy na odzież 

- wieniec dolny uniesiony na stopkach wysokości 25-30mm z możliwością poziomowania od 

wewnątrz szafy 

- dwudrzwiowa, drzwi uchylne, pełne 

- 3 przestrzenie na znormalizowane segregatory, szerokość 80 cm x wysokość min. 113 cm 

max. 115 cm x głębokość min. 43 cm max. 45 cm 

- 2 półki wyposażone w system zapobiegający ich przesunięciu, wypadnięciu, lub 

wyszarpnięciu 

- możliwość przestawiania półek na całej wysokości szafy co 30mm (wykonane nawiercenia 

pod wsporniki na całej wysokości) 
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- uchwyty metalik 

- zamek baskwilowy umożliwiający ryglowanie w minimum 2-punktach (bez zasuwek - po 

przekręceniu zamka) 

- całość skrzyni tzw. korpus klejona fabrycznie i dostarczona w całości 

- wszystkie elementy szafy oklejone PCV/ABS i tak złożone, by możliwe było zestawianie szaf w 

ciągi bez przerw między nimi 

Szafka na dokumenty (szafka aktowa niska) – górna półka otwarta 

- opis i wymiary jak wyżej 

- jedna górna półka otwarta - drzwi zamykające część dolną do 2/3 wysokości szafki – 

pozostała część bez zmian 

Regały 

- korpus, wieniec górny, plecy oraz półki jak wyżej w przypadku szafy na odzież 

- wieniec dolny uniesiony na stopkach wysokości 25-30mm z możliwością poziomowania od 

wewnątrz szafy 

- otwarta  

- wymiary: szerokość 60 cm  x głębokość w przedziale 43 cm – 45 cm x wysokość w przedziale 

180 – 189,5 cm 

- 4 półki, wyposażone w system zapobiegający ich przesunięciu, wypadnięciu, lub 

wyszarpnięciu  

- 5 przestrzeni na znormalizowane segregatory 

- możliwość przestawiania półek na całej wysokości szafy co 30mm (wykonane nawiercenia 

pod wsporniki na całej wysokości) 

- całość skrzyni tzw. korpus klejona fabrycznie i dostarczona w całości 

- wszystkie elementy szafy oklejone PCV/ABS i tak złożone, by możliwe było zestawianie szaf w 

ciągi bez przerw między nimi 
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2. Sale konferencyjne : 
 
 
 

 

 

 

Stół ze składanym blatem: 

- wymiary: 139x69,5cm albo 150x70cm 

- stół mobilny na 4 kółkach, z hamulcami w min. 2 kółkach 

- stelaż w kształcie odwróconej litery T lub Y 

- blat z płyty o grubości min. 22mm (wymagania odnośnie płyty wskazano w parametrach 

ogólnych dla wszystkich mebli), wzmocniony dodatkowo metalowymi podporami w spodniej 

części,  

- uchylny - mechanizm uchyłu uruchamiany w prosty sposób dźwignią lub przyciskiem bez 

potrzeby używania dodatkowych narzędzi; po uchyleniu blat składa się do pozycji pionowej o 

90O i jest możliwość przewożenia go w pozycji złożonej i składowania stołów jeden przy 

drugim w pozycji stojącej (pionowej) 

- stelaż musi posiadać zintegrowany kanał kablowy z możliwością prowadzenia kabli pod 

blatem pomiędzy zestawionymi stołami 

- w komplecie z każdym stołem należy dostarczyć łączniki mocujące - po 2 sztuki na każdy stół 

- łączniki muszą mieć możliwość prostego łączenia i rozłączania stołów bez użycia narzędzi.  

- stelaż stołu konferencyjnego musi być wykonany z profili stalowych o przekroju prostokąta 

(profil spłaszczony) o wymiarach pozostających w zakresie : 22-30mm grubości i 50-80mm 

szerokości  

- stelaż stalowy chromowany lub malowany proszkowo na kolor metalik z dodatkową warstwą 

zabezpieczającą lakieru bezbarwnego; Zamawiający zastrzega się możliwość zmiany koloru na 

biały przy ostatecznych uzgodnieniach kolorystycznych. 

- po złożeniu zabezpieczony przed otwieraniem podczas przenoszenia 

Krzesła do sali konferencyjnej: 

- szerokie, wygodne siedzisko (o szerokości w przedziale 440-470 mm) i ergonomicznie 

wyprofilowane oparcie (szerokość oparcia dostosowana do szerokości siedziska)  

nazwa łącznie szt. 

stół ze składanym blatem stoły o wymiarze 139x69,5 albo  

stoły o wymiarze 150x70- 7 

krzesła 20 
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- wewnątrz siedziska sklejka drzewa liściastego, siedzisko wypełnione pianką o wysokiej 

sprężystości – wymagana odporna na odkształcenia pianka o gęstości min. 75-80 kg/m³ (nie 

dopuszcza się gąbki ciętej) 

- wymiary: wysokość krzesła 79 cm – 86 cm x szerokość łączna z podłokietnikami 48 cm – 60 

cm 

- siedzisko tapicerowane 

- oparcie z tworzywa sztucznego, z gęstą perforacją w kolorze go uzgodnienia  

- tapicerka o dużej wytrzymałości na ścieranie: min. 100 tyś. Cykli Martindale’a; trudnozapalna 

według norm EN 1021-1, EN 1021-2, odporność na piling – nie mniej niż 4 

- stelaż stalowy chromowany lub malowany proszkowo na kolor metalik z dodatkową warstwą 

zabezpieczającą lakieru bezbarwnego – w zależności od wybranego stelaża stołu 

konferencyjnego; Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany koloru na biały przy 

ostatecznych uzgodnieniach kolorystycznych. 

- podłokietniki zintegrowane z ramą krzesła (możliwe podsunięcie pod stół) konstrukcja 4-

nogi, płoza wykluczona 

- podłokietniki z nakładkami, kolor do uzgodnienia  

- kolor tapicerki do wyboru z palety min. 10 kolorów (możliwość zastosowania tapicerki 

zmywalnej) 

- możliwość składowania w stosie min. 4 szt. (tzw. sztaplowanie) 

- nogi  zaślepione plastikowymi stopkami z zatopionym filcem (stopki do powierzchni 

twardych) 

Meble powinny spełniać wszystkie parametry opisane w niniejszej specyfikacji. Ze względów 

jakościowych oraz mając na uwadze osiągnięcie odpowiedniego efektu estetycznego, nie 

dopuszcza się odstępstw od podanych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych. Nie 

dopuszcza się również odstępstw od podanych wymiarów, jeśli opis nie pozostawia tolerancji 

w tym zakresie. W ofercie należy dokładnie podać z nazwy i symbolu model ofertowanego 

mebla. 

Do oferty należy dołączyć : 

- wymagane certyfikaty opisane poniżej 

- zdjęcie biurka (może być w innych wymiarach) z wyraźnie widocznym stelażem 

- zdjęcie foteli i krzeseł biurowych  
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6. Miejsce i termin składania ofert. 
 
Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera  lub osobiście na adres:  
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź lub na adres e-mail: e_ratajczyk@larr.lodz.pl . Termin 
składania ofert upływa 27.10.2014 r., do godz. 15:00. Oferty przesłane lub doręczone po 
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.  
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień   
b) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe 
wykonanie zamówienia, 
c) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
d) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, 
e) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert   
 
 
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: 

a)  Cena brutto – 100 % 
 
W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji. Wykonawcy składający 
oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. 
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.larr.lodz.pl  do dnia 28.10.2014 roku oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu 
publicznie dostępnym. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia. 
 
 
9. Modyfikacja treści zapytania ofertowego. 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie 
przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz 
podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny 
będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty  lub wprowadzenie zmian w ofercie 
pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
 
 
10. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli: 
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a) nie zostanie złożona żadna oferta, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
c) Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia 
prawidłowej umowy. 

d) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia. 

 
11. Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów. 

 
a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania 

lub czytelnym pismem ręcznym. 
b) Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie 

muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.  
c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
d) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.    

 
 


