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ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 zwraca się z prośbą o złożenie oferty 
cenowej na dostawę fabrycznie nowych mebli biurowych, określonych poniżej co do rodzaju, 
wymaganej jakości, ilości i wymiarów.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp
. przedmiot zamówienia wymiary

iloś
ć w 
szt.

1

biurko ergonomiczne z wycięciem po prawej stronie: blat wykonany z płyty 
obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm, krawędzie wykończone 
obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty, nogi biurka: stelaż metalowy w 
kształcie litery A, o przekroju prostokątnym min. 50x25 mm, malowany proszkowo, 
każda noga wyposażona w stopki poziomujące w zakresie +/- 10 mm; kolor 
blatu/stelaża: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej 
przedstawionej przez Wykonawcę

1600x1000-
800x740 1

2

komoda czteroszufladowa (kontener), na nóżkach, wykonana z płyty melaminowanej: 
wieniec górny i cokół wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie wieńca 
górnego, fronty szuflad, cokół komody, krawędzie widoczne boków, wykończone 
obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, nóżki wyposażone w stopki 
poziomujące w zakresie min. 5 mm; fronty szuflad, ściana tylna i boki komody 
wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, wykończone obrzeżem PVC o grubości 
min. 2 mm w kolorze płyty; cztery szuflady: głęb. szuflady 550-580 mm, szer. wewn. 
330 mm (tolerancja +/-5 mm) zamocowane na stabilnych prowadnicach kulkowych z 
wysuwem max. 90%, z blokadą przed wypadnięciem, wyposażone w zamek centralny 
(łamany kluczyk) oraz w poziome uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu o 
rozstawie min. 120-130 mm, chrom, kolory: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany 
z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę 430x600x740 2

3

szafa aktowa częściowo przeszklona, 5 rzędów na segregatory: dwa dolne poziomy 
zamykane drzwiczkami z płyty, trzy górne przestrzenie zamykane drzwiczkami ze 
szkła hartowanego, satynowego, w ramce aluminiowej, półki szaf zabezpieczone 
przed przypadkowym wysunięciem, wieńce górne i cokół wykonane z płyty 
melaminowanej o grubości min. 25 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 
mm w kolorze płyty, boki, fronty i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, 
fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, krawędzie widoczne półek, 
boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 
min. 3 mm; drzwiczki dolne zamykane zamkiem patentowym (łamany kluczyk), 
wyposażone w pionowe uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu (chrom), o 
rozstawie min. 120-130 mm, podstawa szafy wyposażona w stopki poziomujące, 
regulowane od wewnątrz, umożliwiające wypoziomowanie mebla na nierównym 
podłożu w zakresie min. 5 mm; kolory: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z 
gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę

800x430x184
5 1

4

szafa ubraniowa jednodrzwiowa, z półką, drążkiem mocowanym pod półką, lustrem o 
wymiarach min. 300x550-600 mm przymocowanym do wewnętrznej strony drzwi, 
wieniec górny, cokół wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, 
oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, boki, fronty i półka 
wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm 
w kolorze płyty, krawędzie widoczne półki, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 
mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm; drzwi zamykane zamkiem 
patentowym (łamany kluczyk), wyposażone w pionowy uchwyt dwupunktowy 
wykonany z metalu (chrom), o rozstawie min. 120-130 mm, podstawa szafy 
wyposażona w stopki poziomujące, regulowane od wewnątrz, umożliwiające 

600x430x184
5 1



wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu w zakresie min. 5 mm;  kolory: biały, 
szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez 
Wykonawcę

5

szafka dostawna do biurka wykonana z płyty melaminowanej: wieniec górny i cokół 
wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie wieńca górnego, cokół szafki, 
krawędzie widoczne boków, wykończone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w 
kolorze płyty; ścianka (część szafki przylegająca do biurka) i półka wykonane z płyty o 
grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne półki, boków oklejone PVC o grubości min. 
0,5 mm, 2 rzędy na segregatory, nóżki wyposażone w stopki poziomujące w zakresie 
min. 5 mm, kolory: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej 
przedstawionej przez Wykonawcę 800x420x740 1

6

stół konferencyjny wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, oklejonej 
obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, stelaż metalowy w kształcie 
litery A, o przekroju prostokątnym min. 50-25 mm, każda noga wyposażona w stopki 
poziomujące w zakresie +/- 10 mm; kolor blatu/stelaża: biały, szary, grafitowy lub 
czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę

1800x1000x7
40 2

7

szafka gospodarcza: na nóżkach, wykonana z płyty melaminowanej: wieniec górny i 
cokół wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC o 
grubości min. 2 mm w kolorze płyty, 3 półki - drzwiczki zakrywające 2 półki, drzwiczki, 
półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie drzwiczek oklejone PVC o 
grubości min. 2 mm, krawędzie widoczne półki, boków oklejone PVC o grubości min. 
0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, wyposażona: w stopki z 
możliwością poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; pionowe uchwyty 
metalowe w kształcie łuku, gładkie, dwupunktowe o rozstawie 120-130 mm, 
wykonane z aluminium anodowanego; kolor jasny buk / buk

802x385x112
9 1

8

wieszak stojący - marmurowa podstawa, stelaż chromowany, wyposażony w co 
najmniej 5 górnych haków na okrycia głowy, 5 dolnych haków na odzież wierzchnią, 4 
dodatkowe haki poniżej haków na odzież wierzchnią, haki zakończone okrągłymi 
gałkami, wbudowany stojak na parasole, metalowe elementy posrebrzane; o szerokiej 
podstawie zapewniającej stabilność

min. 1700 
mm,                      

ø góra min. 
460 mm, ø 

dół min. 365 
mm 1

9

zestaw składający się z biurka i komody podbiurkowej (z prawej strony biurka) 
wykonany z płyty melaminowanej: blat biurka i cokół komody wykonane z płyty o 
grubości min. 28 mm, krawędzie blatu oraz wieńce górne, fronty, cokół komody, 
krawędzie widoczne boków, wieńca dolnego i przegród wykończone obrzeżem PVC o 
grubości min. 2 mm, w kolorze płyty, półka wykonana z płyty o grubości min. 18 mm 
oklejona obrzeżem o grubości min. 0,5 mm, w kolorze płyty; nogi biurka: stelaż 
metalowy o przekroju prostokątnym 60x30 mm, w całości spawany, łączony belką 
metalową przebiegającą pod blatem biurka, kolor: biały, szary, grafitowy lub czarny 
wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 
odcieni do wyboru; prawa strona stelaża przystosowana do położenia na komodzie 
(dystanse), każda noga wyposażona w stopki poziomujące w zakresie min. 5 mm; 
blenda frontowa i boczna wykonane z płyty o grubości min. 18 mm wykończone 
obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty; blat wyposażony w 1 przepust 
kablowy, maskowany nakładką, pod blatem osłona kablowa umożliwiająca pionowe 
odprowadzenie okablowania; komoda dzielona na trzy części: środkowa o szerokości 
umożliwiającej wstawienie jednostki centralnej komputera, z prawej strony trzy 
szuflady zamocowane na stabilnych prowadnicach kulkowych z wysuwem max. 90%, 
z blokadą przed wypadnięciem, wyposażone w zamek centralny (łamany kluczyk) 
oraz w poziome uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu o rozstawie min. 120-130 
mm, chrom, z lewej strony szafka z półką umocowaną na wysokości 32-33 cm od 
wieńca dolnego (pod półką miejsce na segregatory), front - drzwi przesuwne, uchwyt 
listwowy na całej wysokości frontu, chrom, wieniec górny wyposażony w 1 przepust 
kablowy, maskowany nakładką; kolor: ciemna wiśnia - wybrany z gamy kolorystycznej 
przedstawionej przez Wykonawcę 

biurko:1600x
800x750,kom
oda:1400x45

0x590 1
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szafa aktowa częściowo przeszklona, 6 rzędów na segregatory: trzy dolne poziomy 
zamykane drzwiczkami z płyty, trzy górne przestrzenie zamykane drzwiczkami ze 
szkła hartowanego, satynowego, w ramce aluminiowej, półki szaf zabezpieczone 
przed przypadkowym wysunięciem, wieńce górne i cokół wykonane z płyty 
melaminowanej o grubości min. 28 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 
mm w kolorze płyty, boki, fronty i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, 
fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, krawędzie widoczne półek, 
boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 
min. 3 mm; drzwiczki dolne zamykane zamkiem patentowym (łamany kluczyk), 
wyposażone w pionowe uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu (chrom), o 
rozstawie min. 120-130 mm, podstawa szafy wyposażona w stopki poziomujące, 
regulowane od wewnątrz, umożliwiające wypoziomowanie mebla na nierównym 
podłożu w zakresie min. 5 mm; kolor: ciemna wiśnia - wybrany z gamy kolorystycznej 
przedstawionej przez Wykonawcę 

800x430x220
0 2
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1

szafa ubraniowa dwudrzwiowa, z półką, drążkiem mocowanym pod półką, wnętrze 
szafy: po lewej stronie na szer. ok. 1/4 szafy 4 poziome półki (5 przestrzeni), z lustrem 
o wymiarach min. 300 mm x 550-600 mm przymocowanym do wewnętrznej strony 
drzwi, wieniec górny, cokół wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm, 
oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, boki, fronty i półki 
wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm 
w kolorze płyty, krawędzie widoczne półek, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 
mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm; drzwi zamykane zamkiem 
patentowym (łamany kluczyk), wyposażone w pionowe uchwyty dwupunktowe 
wykonane z metalu (chrom), o rozstawie min. 120-130 mm, podstawa szafy 
wyposażona w stopki poziomujące, regulowane od wewnątrz, umożliwiające 
wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu w zakresie min. 5 mm; kolor: ciemna 
wiśnia - wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę 

800x430x220
0 1
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komoda dwudrzwiowa, 2 półki, wieniec górny i cokół wykonane z płyty 
melaminowanej o grubości min. 28 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 
mm w kolorze płyty, boki, fronty i półka wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, 
fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, krawędzie widoczne półki, 
boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości 
min. 3 mm; drzwiczki zamykane zamkiem patentowym (łamany kluczyk), wyposażone 
w pionowe uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu (chrom), o rozstawie 120-130 
mm, podstawa komody wyposażona w stopki poziomujące, regulowane od wewnątrz, 
umożliwiające wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu w zakresie min. 5 mm; 
kolor: ciemna wiśnia - wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez 
Wykonawcę 

800x430x112
9 2
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stół konferencyjny wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm, oklejonej 
obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, stelaż metalowy o przekroju 
prostokątnym 60x30 mm, w całości spawany, łączony belką metalową przebiegającą 
pod blatem, kolor: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej 
przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 odcieni do wyboru, każda noga 
wyposażona w stopki poziomujące w zakresie min. 5 mm; blat w kolorze: ciemna 
wiśnia - wybranym z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę 

1800x900x75
0 2
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kontener 4-szufladowy stacjonarny (na nóżkach) wykonany z płyty melaminowanej: 
wieniec górny i cokół wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone 
obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, głęb. szuflady 430 mm, szer. 
wewn. 330 mm, zamocowane na stabilnych prowadnicach kulkowych z wysuwem 
max. 90%, z blokadą przed wypadnięciem, z zamkiem centralnym, ściana tylna i boki 
komody wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, wykończone obrzeżem PVC o 
grubości min. 2 mm w kolorze płyty, wyposażony: w stopki z możliwością 
poziomowania od wewnątrzw zakresie min. 5 mm; pionowe uchwyty metalowe w 
kształcie łuku, gładkie, dwupunktowe o rozstawie 120-130 mm, wykonane z 
aluminium anodowanego; kolor jasny buk / buk 430x500x750 15

1
5

fotel gabinetowy obrotowy, z wysokim, ergonomicznie wyprofilowanym oparciem, z 
mechanizmem typu Tilt: z możliwością swobodnego kołysania się, maksymalnym 
kątem wychylenia oparcia 13˚, możliwością blokady oparcia w pozycji do pracy, 
regulacją siły oporu oparcia, płynną regulacją wysokości krzesła za pomocą 
podnośnika pneumatycznego, ze stalowymi podłokietnikami z miękkimi, 
tapicerowanymi nakładkami, trwała i stabilna pięciopodporowa podstawa jezdna 
wykonana z polerowanego aluminium, z samohamowanymi kółkami, w całości obity 
skórą dwoinową w kolorze wybranym przez Zamawiającego z gamy kolorystycznej XXX 1



przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 kolorów do wyboru

1
6

krzesło konferencyjne na ramie stalowej, chromowanej, ze stalowymi podłokietnikami 
i nakładkami w kolorze czarnym, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, w całości 
obite tkaniną nietoksyczną o gramaturze min. 250 g/m2, o odporności na ścieranie 
min. 100 000 cykli Martindale, posiadającą atest trudnozapalności (papieros, PN-EN 
1021.1), w kolorze szarym - do wyboru z palety barw przedstawionej przez 
Wykonawcę - co najmniej 5 odcieni do wyboru

nie mniejsze, 
niż na rys. 

poglądowym 
w formularzu 

ofertowym 12

1
7

krzesło konferencyjne na ramie stalowej, chromowanej, ze stalowymi podłokietnikami 
i drewnianymi nakładkami (sklejka w kolorze wybranym przez Zamawiającego z gamy 
kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 kolorów do wyboru), 
ergonomicznie wyprofilowane oparcie, w całości obite tkaniną nietoksyczną o 
gramaturze min. 250 g/m2, o odporności na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale, 
posiadającą atest trudnozapalności (papieros, PN-EN 1021.1), w kolorze wybranym 
przez Zamawiającego z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę - co 
najmniej 10 kolorów do wyboru

nie mniejsze, 
niż na rys. 

poglądowym 
w formularzu 

ofertowym 52

1
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krzesło typu ISO, stelaż chromowany, z możliwością sztaplowania, siedzisko i oparcie 
obite tkaniną nietoksyczną, o odporności na ścieranie min. 35 000 cykli Martindale, 
posiadającą atest trudnozapalności (papieros, PN-EN 1021-1), w kolorze w kolorze 
wybranym przez Zamawiającego z gamy kolorystycznej przedstawionej przez 
Wykonawcę - co najmniej 10 kolorów do wyboru XXX 18

II. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania.

2. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie w ciągu 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że:
1) elementy konstrukcyjne wykonano z płyt meblowych o klasie higieny E1;
2) krzesła z poz. 16 i 17 pokryte są tkaniną o odporności na ścieranie min. 100 000 cykli 

Martindale;
3) dopuszczalne obciążenie siedziska fotela gabinetowego z poz. 15 wynosi 150 kg;
4) krzesła pokryte są tkaniną trudnozapalną;
5) krzesła pokryte są tkaniną nietoksyczną.

4. Skalkulowana cena winna zawierać wszystkie istotne elementy składające się na cenę wpisaną 
do formularza ofertowego, w tym koszt dostawy i montażu.

5. Ceną oferty jest wartość brutto zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta na czas określony.
7. Okres gwarancji: 24 miesiące licząc od dnia, kiedy rzecz została Zamawiającemu wydana.
8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wygasają po upływie 24 

miesięcy licząc od dnia, kiedy rzecz została Zamawiającemu wydana. 

III. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający może zastrzec w każdym czasie możliwość odwołania lub zmiany warunków 
postępowania o udzielenie zamówienia, jak również posiada prawo do zamknięcia postępowania bez 
wyboru oferty.

IV. KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy według kryterium najniższej ceny określonej 
w formularzu ofertowym jako „wartość oferty w PLN brutto”. 

V. TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE



Ofertę prosimy złożyć do dnia 1 kwietnia 2020 r. do godz. 16:00 pocztą elektroniczną na adres: 
m.olsinska@uml.lodz.pl.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, 
a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy. 

Dyrektor Wydziału 
Organizacyjno-Administracyjnego

Katarzyna Korowczyk
Załącznik:
-  formularz ofertowy 
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