
                                                             Rzeszów, dnia 13 marca 2019 r. 

OA. 261.13/2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a; 35-231 Rzeszów, tel. 17 748 39 53. 

II. NAZWA ZADANIA: 

Wykonanie, dostawa i montaż mebli w Rzeszowskim Domu Kultury filia Matysówka 

ul. Matysowska 99 w Rzeszowie. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Lp. Nazwa OPIS Ilość Wizualizacja 

1. Kontener na kółkach 

Kontener na kółkach z szufladami Korpus wykonany 

z laminowanej płyty wiórowej grubości +/- 18 mm, górny blat 

+/-18 mm w kolorze dąb sonoma. Wszystkie krawędzie 

zabezpieczone tworzywem ABS. Kontener posiada kółka 

i centralny zamek patentowy z dwoma kluczami .Uchwyt: 

reling satyna 96mm/156mm (rozstaw otworów/długość 

uchwytu). 4 szuflady na metalowych prowadnicach 

kulkowych z 80% wysuwem. Wymiary: 60cmx 48cm x 65cm. 

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/-10 mm 
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2. 

Szafka pod 

urządzenie 

wielofunkcyjne 

Szafka jednodrzwiowa z jedną półką wykonana 

z laminowanej płyty meblowej o grubości +/- 18 mm, wieniec 

o grubości: +/- 18 mm, gładkiej w kolorze dąb sonoma, 

krawędzie widoczne wykończone PCV jednolite 

z kolorystyką frontów. Zawiasy frontów typu puszkowego. 

Uchwyt: reling satyna 96mm/156mm (rozstaw 

otworów/długość uchwytu) . Front wyposażony w system 

zamykania – zamek patentowy - min. 2 kluczyki. Półka 

powinna mieć możliwość regulacji. Półka szafki ma być 

jednolita z kolorystyką frontów, korpusów, oraz wieńców.  

Szafka na cokole 8 cm.  Plecy wykonane z płyty HDF. 

Wymiary: szer: 50cm, wys. 60cm, gł. 60 cm. 
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3. Fotel obrotowy 

Fotel biurowy Q-025  

Wymiary : szerokość : 64cm, głębokość : 71cm, wysokość 

regulowana : 110cm - 118cm, wysokość od podłoża do 

siedziska: 45-55cm 

Opis: 

kolor tkaniny membranowej : czarny, stelaż : metalowy, 

chromowany, mechanizm TILT : (regulowana siła oporu 

oparcia, możliwość swobodnego kołysania się, blokada 

oparcia w pozycji do pracy, płynnie regulowana wysokość 

krzesła) 
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4. 

Szafa ubraniowa 

dwudrzwiowa z 

drążkiem 

Szafa ubraniowa w kolorze dąb sonoma wyposażona 

w drążek służący do zawieszenia wieszaków ubraniowych.. 

Szafa wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości +/- 

18 mm, brzeg zabezpieczony 2 milimetrową warstwą PCV 

zapobiegającą uszkodzeniom. Fronty wyposażone w system 

zamykania – zamek patentowy– min. 2 kluczyki.  Szer. 90 cm 

x głęb.80 cm x 190 cm wys,  dopuszczalne odchylenie od 

podanych wymiarów +/- 5 cm.  Szafa na cokole 7-8 cm.  Plecy 

wykonane z płyty HDF.  Szer. 90 cm x głęb.80 cm x wys.40 cm 
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5. Szafka zamknięta 

Szafka zamknięta w kolorze dąb sonoma.  Wyposażona 

w jedną półkę. Szafa i półka wykonana z płyty meblowej 

laminowanej o grubości grubości +/- 18 mm, brzeg 

zabezpieczony 2 milimetrową warstwą PCV zapobiegającą 

uszkodzeniom.  Fronty wyposażone w system zamykania – 

zamek patentowy– min. 2 kluczyki.  Szer. 100 cm x głęb. 40 cm 

x wys. 84,  dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów 

+/- 5 cm.  Szafa na cokole 7-8 cm.  Plecy wykonane z płyty 

HDF. 
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6. 
Szafa dwudrzwiowa 

czteropółkowa 

Dwudrzwiowa szafa biurowa w kolorze dąb sonoma. 

Wyposażona w cztery półki - pięć powierzchni 

segregatorowych. Szafa wykonana z płyty laminowanej 

o grubości +/- 18 mm, brzeg zabezpieczony 2 milimetrową 

warstwą PCV zapobiegającą uszkodzeniom. Posiada 

wbudowaną regulację poziomu, co pozwala na łączenie jej 

z innymi meblami.  Uchwyt:  reling satyna 96mm/156mm 

(rozstaw otworów/długość uchwytu) . Półki powinny mieć 

możliwość regulacji co ok 5 cm. Półki szaf mają być jednolite 

z kolorystyką frontów. Fronty wyposażone w system 

zamykania – zamek patentowy– min. 2 kluczyki.  Szer. 80 cm 

x głęb.60 cm x 180 cm wys,  dopuszczalne odchylenie od 

podanych wymiarów +/- 5 cm.  Szafa na cokole 7-8 cm.  Plecy 

wykonane z płyty HDF. 
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7. Półka wisząca wąska 

Półka wisząca Wymiary: długość: 110 cm x  szerokość: 25 cm. 

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 cm. 

Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 28 mm. 

Kolor dąb sonoma. 
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8. 
Półka wisząca 

szeroka 

Półka wisząca Wymiary: długość: 110 cm x  szerokość: 40 cm. 

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 cm. 

Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 28 mm. 

Kolor dąb sonoma. 
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9. Szafa dwudrzwiowa 

Szafa dwudrzwiowa Wymiary. Wysokość: 220 cm, szerokość: 

100 cm, głębokość: 70cm (półki na papier duzego formatu, 

oraz miejsce na wysokie rulony papieru). W górnej części dwie 

półki o łącznej wyskokości 90 cm, na dole wolna przestrzeń na 

rulony o wysokości 116 cm rozdzielona przegrodą pinową po 

środku. Mebel wykonany z płyty meblowej laminowanej, 

o grubości nie mniej niż +/- 18, gładkiej w kolorze dąb somala, 

krawędzie widoczne wykończone PCV w kolorze dąb somala. 

Zawiasy frontów typu puszkowego. Uchwyt:  reling satyna 

96mm/156mm (rozstaw otworów/długość uchwytu) . Fronty 

powinny być wyposażone w system zamykania –zamek 

patentowy- min. 2 kluczyki. Półki powinny mieć możliwość 

regulacji (co 5-6 cm). Półki szaf mają być jednolite 

z kolorystyką frontów, korpusów. Plecy wykonane z płyty 

HDF. Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 5 

cm. Szafa na cokołach 7-8 cm. 
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10. 
Szafa dwudrzwiowa 

pięciopółkowa 

Dwudrzwiowa szafa biurowa w kolorze dąb sonoma. 

Wyposażona w pięć półek. Szafa wykonana z płyty 

laminowanej o grubości +/- 18 mm, brzeg zabezpieczony 

2 milimetrową warstwą PCV zapobiegającą uszkodzeniom. 

Posiada wbudowaną regulację poziomu, co pozwala na 

łączenie jej z innymi meblami.  Uchwyt:  reling satyna 

96mm/156mm (rozstaw otworów/długość uchwytu) . Półki 

powinny mieć możliwość regulacji co ok 5 cm. Półki szaf mają 

być jednolite z kolorystyką frontów. Fronty wyposażone 

w system zamykania – zamek patentowy– min. 2 kluczyki.  

Szer. 110 cm x głęb.70 cm x 220 cm wys,  dopuszczalne 

odchylenie od podanych wymiarów +/- 5 cm.  Szafa na cokole 

7-8 cm.  Plecy wykonane z płyty HDF. 
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11. Szafa półotwarta 

Szafa półotwarta w kolorze dąb sonoma, wykonana z płyty 

meblowej laminowanej o grubości +/- 18 mm, brzeg 

zabezpieczony 2 milimetrową warstwą PCV zapobiegającą 

uszkodzeniom, w górnej części szafa dwudrzwiowa z trzema 

pólkami regulowanymi co 5-6 cm o wymiarach wysokość: 120 

cm, szerokość 110 cm, głębokość 70 cm. Drzwi zamykane na 

zamek patentowy – minimum 2 kluczyki. Część dolna 

wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach o pełnym 

wysuwie, (bez frontów, bez uchwytów) o wymiarach: 

wysokość 100 cm, szerokość 110 cm, głębokość 70 cm. 

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 cm. 
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12. Regał biurowy 

Regał biurowy 5 półek – w kolorze dąb sonoma, wykonany 

z płyty meblowej laminowanej o grubości +/- 18 mm. Wymiar 

regału to wysokość: 220 cm, szerokość 110 cm, głębokość: 40 

cm. Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 

cm., Regał na cokole 7-8 cm. Krawędzie płyt zabezpieczone 

materiałem PVC, System wpinania półek zmniejsza ryzyko 

ich wypadnięcia oraz zwiększa stabilność całej szafy. Plecy 

wykonane z płyty HDF. 

1 

 

13. Krzesło świetlicowe 

Krzesło na stelażu aluminiowym o profilu fi 25 mm, siedzisko 

i oparcie - sklejka lakierowana bukowa, z możliwością 

układania w stos minimum do 5 krzeseł. Wcięcie  

w oparciu ułatwiające przenoszenie. Wysokość krzesła: 82 cm, 

Wysokość siedziska: 50cm. Wymiary siedziska 40 cmx37cm. 

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 1 cm. 

(Typu Szkolne Bolek bądź równoważne). 

20 

 

14. Krzesło składane 

Krzesła składane TIPI, wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm, 

siedziska i oparcia zostały wykonane z profilowanej sklejki 

o gr. 8 mm 

• wym. 44,5 x 48,8 x 82,5 cm 
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15. Wieszak ścienny 

kolor: dąb sonoma, płyta laminowa o grubości 18 mm, brzegi 

oklejone okleiną PCV, rozmiar: długość 200 cm x szerokośc:15 

cm, haki metalowe 15 szt., zawieszki mimośrodowe 

z możliwością regulacji umieszczone w tylnej części wieszaka 

do zawieszenia na ścianie, kołki rozporowe do montażu 

w zestawie. 
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16. 
Regał magazynowy 

metalowy 

Regal magazynowy 4 – półkowy; udźwig na jedną półkę min. 

30 kg, wykonany z atestowanej stali nierdzewnej, 4 półki 

z montażem, szerokość 100 x głębokość 40 x wysokość 180,  

dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 5 cm 

1 

 

17. Szafka na klucze 

Szafka na 24 klucze. Metalowa w popielatym matowym 

kolorze, wykonana z solidnej blachy lakierowanej proszkowo, 

zamykana zamkiem cylindrycznym. Zamykana na klucz. 
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IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

1) Dostawę i montaż mebli w Rzeszowskim Domu Kultury. 

2) Przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać 

obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do zamontowania przedmiotu. 

 



V. TERMINY:  

Wymagany termin zrealizowania umowy: 21 dni od podpisania umowy. Zaproponowanie terminu 

późniejszego jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań, co spowoduje odrzucenie oferty. 

Wymagany termin ważności ofert: 60 dni od daty składania ofert. 

 

VI. OFERTY: 

Proszę o przygotowanie oferty do niniejszego zapytania ofertowego  oraz przekazanie 

jej zamawiającemu wraz  zdanymi kontaktowymi: 

1. Pocztą na adres : Rzeszowski Dom Kultury ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, 

2. Osobiście: Sekretariat Rzeszowskiego Domu Kultury, 

3. E-mail: anna.prucnal@rdk.rzeszow.pl 

do dnia 22.03.2019 r. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa 

nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Przesłanie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, 

że oferent spełnia powyższe kryteria. 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

1. Płatność za wykonanie usługi będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej 

po zrealizowaniu usługi  (21 dni płatności od momentu wykonania usługi). 

2. Proszę o podanie ceny jednostkowej i całościowej. 

3. Zamawiający ma prawo nie powiadamiania oferentów, których oferta nie została wybrana 

o wyniku przedmiotowego postępowania. 

 

 

 

VIII. OSOBA DO KONTAKTU: 

Anna Prucnal 

 tel. 507 159 088 
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