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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zapytanie ofertowe na „Dostawę 5 kompletów mebli biurowych”. 

 

 

 

 

I. DOSTAWCA (WYKONAWCA) 

 

Nazwa: 

Adres: 

Adres poczty elektronicznej: 

Numer telefonu: 

Numer faksu: 

Numer REGON: 

Numer NIP: 

 

 

 

II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY 

(WYKONAWCY) 

 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko/ pełniona funkcja: 

Telefon: 

E-mail: 
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III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 

Parametry techniczne i użytkowe Spełnienie 

wymogów 

specyfikacji 

TAK / NIE 

Uwagi / 

Opis dodatkowych cech, 

funkcji. 

Kolorystyka/ wzornictwo konstrukcji 

stalowych, laminatu i tapicerki do wyboru z 

dostępnej palety min. 8 kolorów/wzorów.  

  

Wybrany sposób wykończenia (kolorystyka/ 

wzory) jest jednakowy i dostępny dla 

wszystkich elementów zestawu wykonanych z 

tego samego materiału.  

  

Meble są fabrycznie nowe.   

Meble do użytku biurowego   

Komplet 1 

Stół konferencyjny (wolnostojący) : 
- ilość 1 sztuka, 

- wymiary stołu: Długość: 340-360cm x Szerokość: 

120-140cm x Wysokość: 74cm, 

- stół może składać się z dwóch symetrycznych 

modułów, 

- blat stołu prostokątny (układ prosty) z płyty 

laminowanej, 

- nogi metalowe okrągłe lub kwadratowe, 

- możliwość zamontowania podwójnego gniazda 

zasilającego 230V, 

 Podać przekrój/wymiary nóg 

oraz grubość blatu 

Krzesło konferencyjne: 
- ilość 10 sztuk, 

 - nogi metalowe, 

 - oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, 

 - podłokietniki, 

 Podać gatunek i grubość 

tkaniny 

Szafka niska/Komoda: 
- ilość 2 sztuki, 

- wymiary: Szerokość: 80-85cm x        Głębokość: 

38-45cm x Wysokość: 75-95cm, 

- materiał: płyta laminowana - korpus, płyta HDF - 

plecy, 

- szafka z drzwiami lub roletą (uchylaną do góry) z 

przodu, 

- wewnątrz min. 1 półka z możliwością regulacji 

wysokości, 

- nośność każdej z półek: min. 35kg, 

 

 

 Podać grubości płyt oraz 

sposób otwierania szafki 



 
 

   Marcato Sp. z o.o. 
   Rzakta 82 
   05-408 Glinianka 
   tel: +48 22 789 97 80 
   fax: +48 22 789 99 86 
   e-mail: info@marcato.com.pl 
   www.marcato.com.pl 

REGON: 010660473 
NIP: 113-00-87-626 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  
nr 0000014309 
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN  

 
 

 
 
 
 

 
 

Gablota szklana:  

- ilość 2 sztuki, 

- wymiary: Szerokość: 37-45cm x Głębokość: 37-

45cm x Wysokość: 160-180cm 

- materiał podstawy i góry gabloty: płyta 

laminowana, 

- ścianki zewnętrzne na całej wysokości ze szkła 

bezbarwnego, drzwi frontowe jednoskrzydłowe 

otwierane,  

- wewnątrz min. 4 półki ze szkła bezbarwnego, 

 Podać grubości ścianek 

szklanych i płyt 

laminowanych 

Komplet 2 

Biurko z kontenerkiem: 
- ilość 1 sztuka, 

- wymiary biurka: Szerokość: 180-185cm x 

Głębokość: 80-90cm x Wysokość: 74-76cm, 

- blat biurka prostokątny (układ prosty) z płyty 

laminowanej, 

- stelaż metalowy (ramowy) z profili zamkniętych, 

- w części frontowej biurka panel osłonowy z płyty 

laminowanej lub z blachy perforowanej, 

- kontenerek z przedłużanym wieńcem – dosuwany 

i mocowany do czoła blatu biurka z prawej i lewej 

strony, 

- wymiary kontenerka z wieńcem: Szerokość: 

80cm x Głębokość: 60cm x Wysokość: zgodna z 

wysokością blatu biurka,  

- ilość szuflad w kontenerku: 3-5 szt., zamykane na 

kluczyk, 

 

 Podać przekrój/wymiary 

stelaża oraz grubość blatu 

Krzesło biurowe, obrotowe: 
- ilość 1 sztuka, 

- mechanizm synchroniczny, 

- oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, 

- demontowalne podłokietniki, 

- rekomendowany czas użytkowania min. 8h, 

 

 Podać gatunek i grubość 

tkaniny oraz materiał 

krzyżaka 

Stół konferencyjny (wolnostojący): 
- ilość 1 sztuka, 

- wymiary stołu: Długość: 160-180cm x Szerokość: 

80-90cm x Wysokość: 74cm, 

- blat stołu prostokątny (układ prosty) z płyty 

laminowanej, 

- nogi metalowe - przekrój okrągły lub 

kwadratowy, 

 

 

 

 Podać przekrój/wymiary nóg 

oraz grubość blatu 
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Krzesło konferencyjne: 
- zapotrzebowanie 4 sztuki, 

- nogi metalowe, 

- oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, 

 Podać gatunek i grubość 

tkaniny 

Komplet 3 

Biurko z kontenerkiem: 
- ilość 6 sztuk, 

- wymiary biurka: Szerokość: 180-185cm x 

Głębokość: 80-90cm x Wysokość: 74-76cm 

- blat biurka prostokątny (układ prosty) z płyty 

laminowanej, 

- stelaż metalowy (ramowy) z profili zamkniętych, 

- w części frontowej biurka panel osłonowy z płyty 

laminowanej lub z blachy perforowanej, 

- kontenerek z przedłużanym wieńcem – dosuwany 

i mocowany do czoła blatu biurka z prawej i lewej 

strony, 

- wymiary kontenerka z wieńcem: Szerokość: 

80cm x Głębokość: 60cm x Wysokość: zgodna z 

wysokością blatu biurka,  

- ilość szuflad w kontenerku: 3-5 szt., zamykane na 

kluczyk, 

 

 Podać przekrój/wymiary 

stelaża oraz grubość blatu 

Krzesło biurowe, obrotowe: 
- ilość 6 sztuk, 

- krzyżak z 5 kółkami, 

- mechanizm synchroniczny, 

- oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, 

- podłokietniki z regulacją wysokości,  

- rekomendowany czas użytkowania min. 8h, 

 

 Podać gatunek i grubość 

tkaniny oraz materiał 

krzyżaka 

Komplet 4 

Szafka niska: 
- ilość 3 sztuki, 

- wymiary: Szerokość: 80-85cm x Głębokość: 38-

45cm x Wysokość: 75-95cm, 

- materiał: płyta laminowana - korpus, płyta HDF – 

plecy, 

- szafka z drzwiami na całej powierzchni 

frontowej,  

- wewnątrz min. 1 półka z regulacją wysokości, 

- nośność każdej z półek: min. 35kg, 

 

 

 

 

 

 Podać grubości płyt oraz 

sposób otwierania szafki 
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Szafka wysoka: 
- ilość 9 sztuk, 

- wymiary: Szerokość: 80-85cm x Głębokość: 38-

45cm x Wysokość: 215-230cm, 

- materiał: płyta laminowana - korpus, płyta HDF - 

plecy, 

- szafka z drzwiami na całej powierzchni 

frontowej,  

- wewnątrz min. 4 szt. półek, półki z regulacją 

wysokości, 

- nośność każdej z półek: min. 35kg, 

 

 Podać grubości płyt oraz 

sposób otwierania szafki 

Komplet 5 

Biurko prostokątne z dedykowanym 

miejscem na komputer stacjonarny: 
- ilość 1 sztuka, 

- wymiary biurka: Szerokość: 100-110cm x 

Głębokość: 70-80cm x Wysokość: 74-76cm, 

- blat biurka prostokątny (układ prosty) z płyty 

laminowanej, 

- stelaż metalowy (ramowy) z profili zamkniętych, 

 

 Podać przekrój/wymiary 

stelaża oraz grubość blatu 

Krzesło biurowe, obrotowe: 
- ilość 1 sztuka, 

- krzyżak z 5 kółkami, 

- mechanizm synchroniczny, 

- oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, 

- podłokietniki z regulacją wysokości,  

- rekomendowany czas użytkowania min. 8h, 

 

 Podać gatunek i grubość 

tkaniny oraz materiał 

krzyżaka 

Szafa metalowa: 
- ilość 2 sztuki, 

- wymiary: Szerokość: 100-105cm x Głębokość: 

43-50cm x Wysokość: 195-205cm, 

- szafa z drzwiami zamykanymi na klucz,  

- wewnątrz min. 4 szt. półek z regulacją wysokości, 

- nośność każdej z półek: min. 50kg, 

 

 Określić sposób otwierania 

szafy 

 

 

Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie maszyny : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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IV.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE DOSTAWY 

 

Wymaganie Spełnienie 

wymogów 

specyfikacji 

TAK / NIE 

 

Opis odstępstw od specyfikacji. 

Opis dodatkowych cech, funkcji. 

Dostawa mebli do zakładu w 

Rzakcie 

  

Przekazanie mebli w stanie 

po montażu. 

  

Odbiór techniczny   

Okres i warunki gwarancji   

 

 

Uwagi : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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VI.  SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ DOPUSZCZAJĄCYCH DO UDZIAŁU W 

PRZETARGU 

 

Wymagania opisano w punkcie 6 zapytania ofertowego. 
 

 

1. Referencje świadczące o poprawnej współpracy z klientami na polskim rynku 

…(lista klientów lub ilość załączników)………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Potwierdzenie o posiadaniu odpowiednich zasobów oraz potencjału do samodzielnego 

wykonania zamówienia bez angażowania podwykonawców. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym należy 

przedstawić w formie załącznika. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań dopuszczających do udziału w 

przetargu opisanych w punkcie 6 muszą być udostępnione w okresie 3 dni od wezwania 

Zamawiającego. 
 

Uwagi : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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VII. OFEROWANA CENA 

 

Wartość netto: 

………………………………………………………………………………………….. 

słownie: 

………………………………………………………………………………………………… 

stawka podatku VAT: ... % 

 

Wartość całkowita z podatkiem VAT: 

………………………………………………………………. 

słownie: 

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

 

Warunki płatności………………………………………………………………………………. 

 

Oferta jest ważna przez  30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu 

Ofertowym. 
 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Czas  realizacji całego zamówienia wynosi ………..tygodni. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia 

określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach i akceptujemy je bez zastrzeżeń.  

 

Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie 

fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. 
 

 
 

 
 

………………………….. ……………………………… 

data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Dostawcy 

 
 


