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Zakup oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń biurowych w ramach 

projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad 

innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. 

 

 

 

 

 

Autor:  

Jacek Jan Ptaszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stężyca, styczeń 2019 



 

  

2 

 „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i 
zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

  

1. Charakterystyka szczegółowego zakresu rzeczowego i branża  

Przedmiotem zapytania jest zakup oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia do 

pomieszczeń biurowych 

• Miejsce dostawy: JMP Flowers - Stężyca 

2. Specyfikacja techniczna: 

▪ Stół 

• Stół o wymiarach 400x140x74 

• Mediaport dwustronnie uchylny – 230V, 2XRJ 

• Gniazdo HDMI oraz USB  

• Kolor - biały 

▪ Fotel (16 szt.) 

• Fotel na kółkach  

• Stelaż chromowany 

• Fotel z podłokietnikami 

• Kolor- zielony 

 

1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

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

niż 3 dostawy obejmujące swoim zakresem sprzedaż mebli biurowych, o wartości 

każdej z dostaw nie niższej niż 10 000 zł. 

 
2. Wykonawca posiada:  

 
Odnośnie mebli:  

• Potwierdzenie, że wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty o klasie 
higieniczności E1  

• Atest higieniczności wydany przez PZH Atest ścieralności wydany przez 
Instytut Technologii Drewna  

• Certyfikat ISO 9001 
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• Obrzeże ABS posiada atest higieniczny wydany przez PZH Klej użyty do 
klejenia obrzeża posiada atest wydanym przez PZH  

 
Odnośnie krzesła pracowniczego:  

• Atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  

• Atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100000 cykli 

• Certyfikaty ISO 9001, PN-EN 1728, PN-EN 16139, PN-EN 1022. 

3. Zakres zapytania 

Zakres zapytania obejmuje zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych, wraz z 

transportem na miejsce przeznaczenia.  W zakres dostawy wchodzi również montaż oraz 

dostarczenie wymaganych dokumentacji, certyfikatów, protokołów i atestów z badań 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. 

 

4. Zakres usług 

4.2 Dostarczenie mebli zgodnie ze specyfikacją, 

4.3 Transport DDP- Stężyca, 

4.4 Dostarczenie dokumentacji. 


