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 I. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: 

Wyposażenie sali i zaplecza w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia sali i zaplecza w ramach 

realizacji Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania EcoKid”. 

 

Wymagania ogólne:  

1. Elementy wyposażenia muszą być: 

a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe ,wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane 

zgodnie z normami branżowymi, odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,  

b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie, 

c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w 

pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;  

d) posiadać instrukcję konserwacji napisaną w języku polskim. 

2. Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej ( wykonane zgodnie z normą 

PN-EN 14322:2005) w klasie higieny E 1, drewnopodobnej odpornej na odbarwienia, 

odkształcenia, zarysowania i wilgoć. Meble są przeznaczone do długotrwałego 

        

Zintegrowany System Zarządzania 

P/ZSZ-7.4-01 
Opis przedmiotu zamówienia 

Wyposażenie sali i zaplecza w ramach Projektu 

„Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”  
Znak: DM/P- 36/2015 
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użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. 

3. Meble muszą odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN- F- 06000-02:1992, 

ICS:97.140. 1. 

4.Zakres zamówienia obejmuje: 

a) dostarczenie elementów wyposażenia sali i zaplecza do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 47/53, własnym transportem i na koszt 

Wykonawcy; 

b) rozładunek, montaż i ustawienie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu wszystkie elementy wyposażenia do akceptacji. 

6. Specyfikacja rzeczowa zamówienia i wymagania techniczne elementów wyposażenia 

określa poniższa tabela.  

L.p.  NAZWA RYSUNEK POGLĄDOWY DANE TECHNICZNE 

1. Biurko – 1 szt.  

 

Biurko prostokątne o konstrukcji płytowej , 

posiadające z jednego boku szafkę z 4 

szufladami, a z drugiego boku szufladę i 

szafkę z drzwiami i półką w środku. 

- Szafki zamocowane na stałe, 

- Pomiędzy szafkami półka;  

- Blat, boki i przód biurka wykonane z płyty 

wiórowej laminowanej o grubości 18mm,  

- Krawędzie wykończone okleiną PCV w 

kolorze płyt; 

- Szuflady na prowadnicach kulkowych 

- Uchwyty szuflad i drzwi – metalowe, 

chromowane, podłużne  

Wymiary biurka:+/-5% 

Szerokość: 1600mm , 

Głębokość: 600mm, 

Wysokość: 760mm, 
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Kolor: buk 

Gwarancja 24 miesiące 

2 Krzesło obrotowe 

– 2 szt. 

              

Tapicerowane krzesło biurowe, obrotowe  

Wymiary +/- 5%: 

Wysokość krzesła regulowana 1010mm do 

1215mm, 

Szerokość: siedziska: 490mm; 

Głębokość siedziska : 460mm; 

Wysokość siedziska regulowana:  445mm do 

575mm; 

Siedzisko i oparcie: 

- obicie: tkanina skład :100% poliester, 

- gramatura min.320g/m
2,

  

- odporność na ścieranie min. 100 000 cykli;  

- trudnozapalność :N 1021 1&2,  

- atest higieniczny wydany przez PZH; 

- kolor obicia: granatowy; 

- oparcie ergonomiczne, wyprofilowane  

Mechanizm: 

- możliwość swobodnego kołysania się; 

- możliwość niezależnych blokad oparcia i 

siedziska w wybranej pozycji; 

- regulacja siły oporu oparcia; 

- up & down- regulacja wysokości oparcia; 

- płynna regulacja wysokości krzesła za 

pomocą podnośnika pneumatycznego. 

Podłokietniki regulowane z miękkimi 

nakładkami; 

Podstawa: czarna , pięcioramienna z 

tworzywa sztucznego; 

Kółka samohamowne do powierzchni 
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twardych. 

Gwarancja 24 miesiące. 

3. Meble: szafa z 

półkami na 

segregatory - 1 szt. 

 

 

 

 

Szafa biurowa, aktowa w okleinie bukowej: 

- korpusy szafy wykonane z jednokolorowej 

płyty LTD o grubości 18 mm, 

- obrzeża szafy z ABS - em 1 mm , 

- stopki plastikowe z regulatorem wysokości ; 

- tył szafy obustronnie wykończony, 

wykonany z jednolitej płyty LTD o grubości 

co najmniej 8 mm; 

- półki (4 szt.) drewniane mocowane przy 

pomocy metalowych złączy zapobiegających 

przed przypadkowym wysunięciem;  

- drzwi: szklane, skrzydłowe, umocowane do 

korpusu za pomocą zawiasów, wykonane z 

szyby bezbarwnej o grubości co najmniej 

6mm,  

- uchwyty metalowe, chromowane, podłużne; 

- zawiasy metalowe, srebrne, umożliwiające 

wygodny dostęp dzięki możliwości otwarcia 

aż do kąta 110°. 

Wymiary +/- 5%: 

Wysokość:1780 mm; 

Szerokość:800mm,  

Głębokość:458 mm; 

Gwarancja 24 miesiące. 

4. Krzesło –składane  

-30 szt. 

 Krzesło z twardym siedziskiem, wykonane z 

drewna litego- bukowego, gięte; 

- nogi drewniane: przednie i tylne połączone 

poprzeczkami; 

- oparcie z giętej deski bukowej o 
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półokrągłym kształcie; 

- siedzisko drewniane półokrągłe, o 

powierzchni jednolitej; 

- wybarwienie drewna: buk naturalny. 

Wymiary +/-5%: 

Wysokość:830mm; 

Szerokość:440mm; 

Głębokość siedziska: 470mcm; 

Wysokość siedziska 460mm 

Gwarancja 24 miesiące 

 
 

5. Stół (okrągłe) – 5 

szt. 

 

Stół okrągły: 

- blat wykonany z bukowej płyty wiórowej 

laminowanej o grubości 18 mm, 

- obrzeża blatów wykończone ABS- cm o 

grubości 2mm w kolorze zielonym; 

- średnica blatu 1300mm +/- 10mm 

- wysokość blatu stołu 590mm+/- 10mm 

(wzrost ucznia od 119 cm – 142cm) z płynną, 

regulacją wysokości blatu od 3 do 6 (wg tabeli 

rozmiarów, zgodnie z normą PN-EN 1729-1); 

- podstawa stolika: kątownik, w całości 

spawany, malowany proszkowo na kolor 

zielony, 

- nogi φ50, 6 sztuk, proste, malowane farbą 

proszkową w kolorze zielonym. 

Gwarancja 24 miesiące. 

6. Pufka – 30 szt. 

 

Pufka w kształcie fotela bez nóżek, z 

oparciem 

- kontrast w postaci wszywanej lamówki; 

- kolor lamówki czarny; 
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- kolor pufy –zielony;  

- wypełnienie : granulat polistyrenowy , 

znajdujący się w dodatkowych komorach 

zabezpieczających przed wysypaniem; wszyty 

suwak pozwalający na dosypywanie 

granulatu; 

- materiał – skóra ekologiczna - atest PZH 

Wymiary: 

Szerokość 800mm, 

Wysokość 850mm,  

Wysokość siedziska 350mm 

Objętość: 250 L 

Gwarancja: 24miesiące 

7.. Dywan – 1 szt. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wzory 

dywanów do akceptacji 

przed przystąpieniem 

do realizacji 

przedmiotu 

zamówienia 

 

Dywan z wykładziny dywanowej z obszyciem 

każdego boku: 

- kolor: zielony ze wzorem, żywe barwy; 

- dywan ma spełniać standardy 

bezpieczeństwa i posiadać atesty 

trudnopalności Cfl-s1i higieniczny PZH; 

- dywan ma być antystatyczny, odporny na 

zabrudzenia, zadeptywanie i odkształcenia; 

- łatwy w czyszczeniu i konserwacji; 

Przeznaczenie: do sali edukacyjnej o dużym 

natężeniu ruchu; 

Wymiary: 4,60 m x 11 m; 

Skład surowcowy: 100 % Poliamid; 

Wysokość runa: min. 6 mm; 

Wysokość całkowita: min. 9 mm; 

Waga runa min.450g/m
2
; 

Warstwa spodnia: filc; 

Gwarancja 24 miesiące 
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8. Biurko – 1 szt.  

 

Biurko gabinetowe narożne, prawe, z płyty 

wiórowej o grubości 18 mm pokrytej 

laminatem, 

- Blat pogrubiony z płyty grubości 36mm, 

spoczywający na kontenerku z szufladami i 

dostawce do biurka, 

Wymiary +/- 5%: 

- długość blatu x długość dostawki x 

wysokość blatu:1500x1600x750mm; 

- blat biurka: szerokość 600mm i wysokość 

750mm; 

- szerokość kontenerku 400mm , 

- głębokość kontenerku 600mm; 

- kontenerek z czterema szufladami po lewej 

stronie biurka; 

- szerokość dostawki 1600mm; 

- głębokość dostawki 500mm; 

- wysokość blatu dostawki 620mm  

- dostawka po prawej stronie biurka, 

składająca się z dwóch półek odkrytych i 

szafki z dwoma drzwiczkami na zamek; 

- blat biurka osadzony na 4 metalowych 

wspornikach o średnicy 60 mm w kolorze 

srebrnym ,  

-krawędzie oklejone okleiną PCV- ABS, 

- uchwyty szuflad kontenerku i drzwiczek 

dostawki - metalowe, chromowane, podłużne, 

- stopki plastikowe, czarne; 

- kolorystyka jednolita – buk; 

Gwarancja 24 miesiące 
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IV. Termin wykonania zamówienia:  

do dnia 14 sierpnia 2015 r. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych. 

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego i rzetelnego wykonania 

zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w postępowaniu mogą wziąć udział 

Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co 

najmniej: dwie dostawy mebli o wartości 7500,00 zł netto każda oraz załączą dowody, że 

dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Dowodami są: 

- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw i usług okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia  o którym mowa powyżej 

 

Oferta winna być złożona na Formularzu ofertowym, do którego Wykonawcy dołączą 

ponadto:  

1. Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Jolanta Makowska – specjalista ds. edukacji ekologicznej – nr telefonu  (56) 63 98 148. 
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VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Wyposażenie sali i 

zaplecza” z adresem nadawcy na kopertach, w siedzibie Zamawiającego – Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 (sekretariat) 

do dnia 22.06. 2015 r. godz.10.00. Termin otwarcia ofert  22.06. 2015 r. godz. 10.15. 

Okres związania z ofertą 30 dni. 

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100% 

X. Sposób oceny ofert: 

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie 

podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium 

CENA ofercie z najniższą ceną za realizację zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty 

wg poniższego algorytmu: 

 

 cena minimalna (najniższa z oferowanych cen)  

C = --------------------------------------------------------- x 100 pkt 

 cena oferty badanej  

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów. 

 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 


