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Zaczernie, 21.02.2017 r. 
 

Fibrain Sp. z o.o. 
Zaczernie 190 F, 
36-062 Zaczernie 
tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 
e-mail: fibrain@fibrain.pl  
……….…………………………….  

Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 3.2.1/21022017 

  
 
Z dnia 21.02.2017 r. na dostawę Mebli produkcyjnych na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie 
do produkcji innowacyjnych kabli światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych 
parametrach wytrzymałości” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 
  

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
FIBRAIN Sp. z o.o. 
Zaczernie 190 F, 
36-062 Zaczernie 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KOD CPV: 39100000-3 
 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa Mebli produkcyjnych.  

Szczegółowa specyfikacja zamówienia: 

 

1) Biurka produkcyjne kontrola jakości ( 4 szt.) 

 

Stół laboratoryjny na konstrukcji metalowej 50x50 mm, z dwóch stron wyposażony w 

pojedynczą szufladę, wym. 210x60x83h, kolor biały wraz z kontenerem mobilnym z 3 

szufladami, zamykany zamkiem centralnym, wym. 41x46x58,5h, kolor biały – 4 

sztuki. 

 

2) Szafki produkcyjne kontrola jakości (4 szt.) 

 

Szafa aktowa z drzwiami wahadłowymi, plecy płyta HDF, wym. 80x42x189h, kolor 

biały. Szafa aktowa na 3 wysokości segregatorowe, wieniec górny i dolny wykonany z 

płyty laminowanej 25mm, oklejone obrzeżem gr. 3mm, ścianka tylna wykonana z 

płyty HDF gr. 3,2mm, zawiasy blum z kątem otwarcia 110 stopni, zamek patentowy 

jednopunktowy, pułki zakotwiczone gr. 25mm, oklejone obrzeżem gr. 2mm, szafka 

wyposażona w stopki z regulatorami wysokości. 
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3) Biurka wraz z szafkami produkcyjne do nowych linii (5 szt.) 

 

-Szafka biurowa 4-półkowa z drzwiami uchylnymi o szer.1000 Wymiary zewnętrzne 

szafy: szer. 1000 mm, gł. 420 mm, wys. 1920 mm Szafka biurowa posiada dwa 

skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 

cztery półki przestawne co 90mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6 mm-

1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana 

zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym. Udźwig półki: 50kg Kolor korpusu - jasny szary RAL 7035 , drzwi 

niebieskie – RAL 5010. 

 

-Stół warsztatowy 3-modułowy (biurko) + szafka jednodrzwiowa+ szafka z jednymi 
drzwiami i jedną szufladą – 4 sztuki 

  
Wymiary zewnętrzne stołu: szer. 2000 mm, gł. 730 mm, wys. 840 mm Stół wykonany 
jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o 
grubości 35 mm . Malowany jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 
Kolor korpusu - jasny szary RAL 7035, drzwi i szuflady – niebieski RAL 5010. 
 
Szafka jednodrzwiowa 
Pudło szafki wykonane z blachy o grubości 1 mm. Drzwi wyposażone w zamek 
kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o grubości 0,8. 
Szafka posiada jedną, przestawną półkę. 
Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 
7035 (jasny popiel), drzwi w kolorze RAL 5010 (niebieski). 
Wymiary zewnętrzne szafki: 
Szerokość:  607 mm 
Głębokość: 582 mm 
Wysokość:  630 mm 
Prześwit szafki: 
Szerokość:  607 mm 
Wysokość:  527 mm 
 
Szafka z jednymi drzwiami i jedną szufladą 
Pudło szafki wykonane z blachy o grubości 1 mm. Drzwi wyposażone w zamek 
kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o grubości  0,8 mm. 
Szuflada zamykana zamkiem kluczowym, wyposażona w prowadnice teleskopowe  o 
max. udźwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy 1 mm, szuflada z blachy o 
grubości  0,8 mm. 
Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 
7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL5010. 
 
-Nadstawka 2-rzędowa z trzema panelami perforowanymi i trzema szafkami – 
4 sztuki. 
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Wymiary zewnętrzne nadstawki: szer. 2000 mm, wys. 1020 mm Nadstawka z trzema 
szafkami, wykonana z profili metalowych. Wyposażona w trzy panele perforowane, 
które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, 
klucze, pojemniki). Nadstawka posiada trzy szafki z półka. Malowana jest farbami 
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Kolor korpusu – jasny szary RAL 7035, 
drzwi – niebieski RAL 5010. 

 
-Stół warsztatowy z jedną szafką – 1 sztuka. 

                    
Wymiary zewnętrzne stołu: szer.:  1355 mm, głęb.: 730 mm, wys.:  840 mm 
Wysokość ze regulowanymi stopkami: od 855-870 mm Stół wykonany jest z profili 
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 
mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki.  
Malowany jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 
7035 (jasny popiel), drzwi w kolorze RAL 5010 (niebieski). 
 
Szafka jednodrzwiowa 
Pudło szafki wykonane z blachy o grubości 1 mm. Drzwi wyposażone w zamek 
kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o grubości 0,8. 
Szafka posiada jedną, przestawną półkę. 
Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 
7035 (jasny popiel), drzwi w kolorze RAL 6033 (miętowy zielony). 
Wymiary zewnętrzne szafki: 
Szerokość:  607 mm 
Głębokość: 582 mm 
Wysokość:  630 mm 
Prześwit szafki: 
Szerokość:  607 mm 
Wysokość:  527 mm 

 
-Nadstawka 2-rzędowa z dwoma panelami perforowanymi i dwoma szafkami – 1 
sztuka 
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Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w dwa panele 
perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na 
wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada dwie szafki z półką. Malowana jest 
farbami proszkowymi. Wysokość 1020 mm, szerokość 1355 mm. Kolor korpusu – 
jasny szary RAL 7035, drzwi – niebieski RAL 5010. 
 
 

4) Krzesła proces produkcji i jakości (10 szt.) 

Krzesła obrotowe o kształcie i wymiarach jak na zdjęciu poglądowym: 
 
 

                                    
 
 
 
                                                                        

 

                                                                        
 
 
 
Fotel obrotowy, czarny z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi 
podłokietnikami.                                                                        
Siedzisko: szkielet powinien być wykonany jest ze sklejki bukowej 6 warstw. o gr.9 mm, 
obłożony gąbką o gęstości 25kg/m3 – gr.40 mm. Osłona siedziska powinna być czarna 
polipropylenowa. 
Oparcie: szkielet powinien być wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony gąbką o gęstości 
21kg/m3 – gr. 40 mm. Osłona oparcia czarna polipropylenowa.  
Podłokietniki powinny być regulowane w wymiarze góra-dół z miękkimi 
nakładkami.                  
Podstawa: stalowa, chromowana wyposażona w kółka samohamowne do powierzchni 
twardych o średnicy min. 50 mm.                                                    
Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o następujących parametrach:  
Skład: 100% poliester pokryty warstwą PCV. Gramatura min. 460 g/m2. Odporność na 
ścieranie min. 30 000 cykli Martindale. Tapicerka niepalna według normy: EV1021 (papieros 
i zapałka), BS5852: part 1: 1979.  
                         
Krzesło musi spełniać następujące funkcje mechanizmu: 
Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, która umożliwia przyjęcie odpowiedniej dla 
użytkownika pozycji. Regulowana głębokość siedziska, a więc jego odległość od oparcia. 
Pomiędzy przednią krawędzią siedziska i częścią podkolanową powinna być zachowana 2 
cm odległość, która chroni przed zmęczeniem i bólem nóg. Ta funkcja pozwala na 
dopasowanie siedziska do potrzeb prawie wszystkich użytkowników. Regulowana wysokość 
oparcia. Funkcja pozwala dostosować wysokość oparcia do wzrostu użytkownika, tak aby 
jego kręgosłup był odpowiednio podparty. Oparcie pozostaje w stałym kontakcie z plecami 
użytkownika bez zmiany pozycji siedziska. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w 
wybranej pozycji w zakresie od +17˚ do -6˚. Regulowana wysokość fotela w zakresie: 44-57 
cm. Fotel musi posiadać odpowiednie atesty wytrzymałościowe spełniające następujące 
normy: EN1335, EN1022. 

 

5) Szafki ubraniowe produkcja (20 szt.) 

 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 

ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Światło 
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pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 mm, wymiary 60x50x180h. Kolor do 

ustalenia z Zamawiającym. 

 

6) Ławki do szatni produkcja (4 szt.) 

 

Ławka o wymiarach 150x35,5x40,5h. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. 
 

 
2. Wszędzie gdzie użyto nazw własnych, towarowych, lub wskazujących na rozwiązania 

konkretnych firm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  
 
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Nie dłużej niż 5 tygodni od podpisania umowy z Wykonawcą..  
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
5. Profil jego działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans. 
6. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  
7. Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z  Zamawiającym. 

 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. 
2. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej 
umocowaniu prawnym.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
5. Do oferty należy załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. kartę 

katalogową, kartę produktu,  itp.). 
6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta 

(ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi), adresem Zamawiającego, oraz 
zapisem: „Dostawa mebli produkcyjnych”. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: Fibrain Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów 
Małopolski, do dnia 01.03.2017 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 01.03.2017 r. o godz. 13.30.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.fibrain.pl, 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
oddziale Zamawiającego tj. FIBRAIN Sp. z o. o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 
Głogów Małopolski.  

 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Jeżeli w ofercie nie określono inaczej, oferent jest związany swoją ofertą ważną 30 dni od 

daty oferty.  

 
VII. OCENA OFERT 
 
a) 88% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia).  
 
cena mnimalna  
-------------------- x 88 (waga kryterium cena)  
cena oferty  
 
 
b) 12% długość oferowanej gwarancji (nie mniej niż 24 miesiące)  
 
 
Gwarancja oferty – gwarancja minimalna  
----------------------------------------------------------------- x 12 (waga kryterium gwarancji)  
 
Gwarancja maksymalna – gwarancja minimalna  
 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza ilość punktów za wszystkie części 
zamówienia.  
 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.fibrain.pl. 
 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Marek Sokołowski pod numerem telefonu 17 74 09 791 

oraz adresem email: m.sokolowski@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki: 

1) Formularz oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibrain.pl/
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

 
 
 
……………………                                                             …………………………….…… 
(pieczęć firmowa wykonawcy)                                                                   (miejscowość, data) 
  

 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 
 

Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
Fibrain Sp. z o.o. 
Zaczernie 190 F, 
36-062 Zaczernie 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: fibrain@fibrain.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres 
siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr Z dnia 21.02.2017 r. na dostawę Mebli 
produkcyjnych na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kabli 
światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach wytrzymałości” 
dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:  
 

Lp. Nazwa Szt. Cena netto  Wartość netto Wartość brutto  

1. Biurka produkcyjne kontrola 
jakości 

4 szt.    

2. Szafki produkcyjne kontrola 
jakości 

4szt.    

3. Biurka wraz z szafkami 
produkcyjne do nowych linii 

5 szt.    

4. Krzesła proces produkcji i 
jakości 

10 szt.    

5. Szafki ubraniowe produkcja 20 szt.    

6. Ławki do szatni produkcja 4 szt.    

SUMA:   

 

Oferowana cena:…………………………netto………….VAT……………………………….brutto. 

(słownie cena netto: ..........................................................................................................................)   
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Oferowana gwarancja: .......................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że: 
1. Spełniam warunki zapytania ofertowego; 
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu 

zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń; 
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 
4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na 

powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym; 
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami 

określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych; 
6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty; 
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;  
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem. 
 
 
 

 
……………………………………………………… 

Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


