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w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

Załącznik nr 2 
Zamawiający: 

                                                   Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary  
i św. Antoniego z Padwy 

      Ul. Kościuszki 27A 
    07-100 Węgrów 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli konferencyjnych do sali multimedial-
nej w wirydarzu w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie w ramach projektu „Bliźniacze klasztory: 
Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów 
dla rozwoju turystyki i życia społecznokulturalnego w Polsce i Ukrainie”. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli wg. poniższej specyfikacji: 
 

LP 
ASORTYMENT ILOŚĆ 

PODSTAWOWE PARAMETRY  
TECHNICZNE 

1. Krzesła konferencyjne  100 szt. wymiar: ok. 54x82x55 cm 
Krzesło tapicerowane z nogami aluminiowymi lakiero-
wanymi na czarno, obicie w kolorze zielonym 
Możliwość sztaplowania 

2. Stoły konferencyjne 4 szt wymiar: ok. 200 x 80 cm 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 22 
mm oklejone obrzeżem PCV 2 mm. 
Stoły z mechanizmem składania/rozkładania nóg. 

 
3. Wykonawca udziela na dostarczone meble gwarancji od dnia dokonania przez Zamawiającego 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy na okres podany w ofercie. 
4. Wykonawca ma za zadanie na własny koszt dostarczyć, wnieść i zamontować meble we wskaza-
nym przez Zamawiającego miejscu: sala multimedialna w wirydarzu w Centrum Dialogu Kultur w 
Węgrowie, ul. Kościuszki 27a. 
5. Płyta meblowa powinna posiadać gęstość nie gorszą niż 600 kg/m3. 
6. Po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca 
przedstawi co najmniej 3 propozycje oferowanych produktów dla każdej z pozycji 
wyszczególnionych w tabeli powyżej. 
7. Po akceptacji przez Zamawiającego konkretnych modeli, zostanie ustalona ich kolorystyka. 
Kolorystyka mebli wybrana zostanie przez Zamawiającego z przedstawionej mu przez 
Wykonawcę palety min. 5 kolorów/wzorów. 
8. Dla mebli dostarczanych w ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza 
tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5%. 
9. Meble powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu 
i stosowania, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym 
gatunku i nie noszące znamion użytkowania. 
10.Meble muszą być wykonane z materiałów bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia, w sposób 
estetyczny, trwały i zapewniający wygodną oraz bezpieczną eksploatację. 
11.Powierzchnię elementów widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie z którymi styka się 
użytkownik lub przedmioty przechowywane w meblu, powinny być gładkie. Krawędzie i obrzeża 
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powinny być tak ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i zaczepia-
nia się o nie tkanin ubraniowych. 
12. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające 
spełnienie przez zaoferowane meble wymagań, tj. kartę katalogową produktu, na której 
przedstawiony będzie proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna 
zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcia) oraz zawierać informację 
z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla. 
13. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca musi umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i 
w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz 
z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
14. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie oceny, 
atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez 
oferowane meble wymogów jakościowych określonych w zapytaniu ofertowym, pod rygorem 
nie zawarcia lub zerwania umowy z winy Wykonawcy. 
15. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w zapytaniu zostały wskazane nazwy producenta, nazwy 
własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do wykonania 
niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
16. Do materiałów wskazanych w zapytaniu, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy 
własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały równoważne 
pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 
Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone 
w zapytaniu ofertowym i nie powinny być gorsze od założeń w zapytaniu ofertowym. 
17. Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż 
spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie 
załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, 
szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami 
katalogowymi materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny 
stwierdzać równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych 
w zapytaniu. 
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. 
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Przykładowe szkice / zdjęcia mebli 

1. krzesła konferencyjne  

 
 

2. Stoły konferencyjne 

 

 


