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Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. 

Pionierów 16 zaprasza do składania ofert na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych 

 

dotyczy: zakupu elementów wyposażenia do sal lekcyjnych w Powiatowym Centrum 

Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku  

 

I. Opis przedmiotu zlecenia:   

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: stołów - 7 szt., krzeseł - 114 szt. do sal 

lekcyjnych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do  

rodzaju, jak również wymagań technicznych i jakościowych 

 

Stół 

Charakterystyka Wymiar/Opis Liczba sztuk 

Długość blatu 1300mm  

 

 

 

7 

Szerokość blatu 500mm 

Grubość blatu 18 mm 

Kolor blatu buk  

Wysokość płyty roboczej 760 (+/-10 mm) 

Kolor stelaża czarny 

Rozmiar profilu stelaża 25x25 mm 

Materiał stelaża metal  

 

Krzesło 

Charakterystyka Wymiar/Opis Liczba sztuk 

Wysokość siedziska 460 (+/-10 mm)  

 

 

114 

Rozmiar profilu stelaża 25x25 mm 

Materiał stelaża metal 

Kolor siedziska i oparcia naturalny sklejki 

Kolor stelaża czarny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pce.lebork.pl/


II. Miejsce wykonywania zlecenia:  

 

Miejsce dostawy – Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Lęborku - Centrum Kształcenia Zawodowego,  ul. Wojska Polskiego 31, 84-300 Lębork.  

 

III. Wymagania szczegółowe:   

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do sal lekcyjnych 

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, 

należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od 

jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nieużywane, nie powystawowe. Pod 

pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, 

bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych 

opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem 

przydatności do użytku.  Zamawiający nie zezwala na ingerencję w podzespoły i modyfikację 

sprzętu skonfigurowanego przez producenta przed dostawą. Wymagane podzespoły 

i wyposażenie muszą być fabrycznie wbudowane przez producenta.  

Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, 

uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą 

kompatybilne. Dostarczony sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać 

wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych 

materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. 

W przypadku, gdy użyto nazw własnych, norm,  znaków towarowych itp. dla opisu 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. 

o porównywalnych parametrach lub wyższych. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny 

opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków 

równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu 

wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez 

porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 

 

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi zapewniać racjonalne i efektywne ceny, 

niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. 

 

 

IV. Termin realizacji:  

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy. 

 

V. Kryteria wyboru oferty i opis sposobu obliczania ceny: 

 

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%  
 

VI. Wskazanie sposobu i osób uprawnionych do kontaktu w sprawie zlecenia: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawie zamówienia:  

osobiście, przy pomocy faksu, telefonu lub drogą e-mail 

- Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Zbysław Etmański, 609 339 890, 

ckp@pce.lebork.pl, 

- Kierownik gospodarczy w PCE Kamil Chitruszko, 513 136 247,  

kierownik@pce.lebork.pl. 

 

 

 

mailto:ckp@pce.lebork.pl
mailto:kierownik@pce.lebork.pl


 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:  

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego 

im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16,  84-300 Lębork, 

2. Termin składania ofert: 30.10.2020 r. do godz. 1000 

3. Rozpatrzenie ofert dnia: 30.10.2020 r. godz. 1200  

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, 

5. Oferta złożona osobiście oraz pocztą winna znajdować się w opakowaniu  

uniemożliwiającym odczytanie treści oferty z napisem „Dostawa wyposażenia do sal 

lekcyjnych” oraz adres Wykonawcy.   

 

W załączeniu:  

1. Wzór Oferty. 

2. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferta złożona przez: 

………………..………………………………………………………………………………… 
(dane Wykonawcy: imię i nazwisko / nazwa) 

 

 ………………......……………………………………………………………………………… 
(PESEL, seria i nr dowodu osobistego, NIP / wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon) 

 

………………………..…………………………………………………………………………. 
(numer telefonu, faksu, adres e-mail) 

 

 

Niniejszym składam swoją ofertę na dostawęwyposażenia: 

 

Stół 

Charakterystyka Wymiar/Opis Liczba sztuk 

Długość blatu 1300mm  

 

 

 

7 

Szerokość blatu 500mm 

Grubość blatu 18 mm 

Kolor blatu buk  

Wysokość płyty roboczej 760 (+/-10 mm) 

Kolor stelaża czarny 

Rozmiar profilu stelaża 25x25 mm 

Materiał stelaża metal  

 

Krzesło 

Charakterystyka Wymiar/Opis Liczba sztuk 

Wysokość siedziska 460 (+/-10 mm)  

 

 

114 

Rozmiar profilu stelaża 25x25 mm 

Materiał stelaża metal 

Kolor siedziska i oparcia naturalny sklejki 

Kolor stelaża czarny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

do PCE - Centrum Kształcenia Zawodowego według następującej ceny brutto  

(podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Cena wynosi:.………………………………………………………….……..(brutto) złotych.  

Słownie:…………………………………………………………………………………............

....................................................................................................................................................... 

Jednocześnie oświadczam, że ww. cena brutto zawiera wszystkie koszty i składniki 

niezbędne do wykonywania przedmiotu zlecenia. 

 

Oświadczam, że: 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w dostawach sprzętu zapewniających 

wykonanie  

zlecenia, 

- zaoferowana cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, 

- w przypadku wybrania mojej ofert zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach  

określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

…………………………...                                                  ………………………..  

    (data sporządzenia oferty)                         (podpis Wykonawcy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA nr ………………… 

 zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: 

 

Powiatem Lęborskim, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-16-09-072 

reprezentowanym przez Pana Artura Obolewskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum 

Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiegow Lęborku, ul Pionierów 16, 84-300 Lębork. 

 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Dostawy 114 

krzeseł oraz 7 stołów” do sal lekcyjnych. 

2. Szczegółowy opis sprzętu określony jest w formularzu ofertowym, sprzęt musi być 

fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób lub podmiotów 

trzecich. 

3. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wyżej 

wymienionego zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, oraz dostawy przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemuw 

terminie uzgodnionym.  

 

§2 

Termin wykonania umowy 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 21 dni od dnia podpisania umowy. 

2. W ramach wykonania umowy Wykonawca dostarczy wraz z wyładunkiem na własny koszt 

i ryzyko, własnymi siłami przedmiot umowy określony w §1 w ustalonym terminie pod 

adres: PCE - Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Wojska Polskiego 31 w Lęborku. 

3. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie 

i godzinie dostawy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość  przekazanego sprzętu. 

 

§3 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego stanu, 

 Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu,  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodny ze 

specyfikacją Zamawiającego, 

 Terminowego wykonania przedmiotu umowy, 



 W cenie zamówienia zawarte są wszystkie niezbędne opłaty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia, 

 Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia po 

dostarczeniu zamówienia na: Nabywca: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 

84-300 Lębork, NIP 841-16-09-072 Odbiorca: Powiatowe Centrum 

Edukacyjne im E. Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16, 84-300 

Lębork. 

 

§4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy wynagrodzenie netto ……………………….. + podatek VAT, tj. 

……………….…. brutto (słownie zł. ……………………………………………….) 

2. Strony ustalają, że płatność będzie dokonana przelewem po zrealizowaniu zamówienia 

na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty 

wystawienia faktury. 

3. Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wypływu środków z rachunku 

Zamawiającego. 

4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin wykonania przedmiotu umowy. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, 

stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt             

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto 

niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% niezrealizowanej wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 7 

Gwarancja wykonawcy 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu 

umowy na okres 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez 

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 



3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 

nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 jest nieważna. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

                    ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 

   

 


