
Postępowanie przetargowe nr 17/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA DOSTAWĘ MEBLI WARSZTATOWYCH

Dla procedury udzielenia zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości przedmiotu zamówienia powyżej 20 000 PLN.

Zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych,

jak również protestom i odwołaniom.
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1. Wprowadzenie.
Niniejsze Zapytanie  Ofertowe nie podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z
późn.zm.). 

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  ma  prawo  zmiany  treści
Zapytania  Ofertowego,  z  wyłączeniem  kryteriów  oceny  ofert,  warunków  udziału  w
postępowaniu  oraz  sposobu  oceny  ich  spełniania.  Zmiana  może  nastąpić  w  każdym
momencie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany,  informacja  zostanie  niezwłocznie  przekazana  wszystkim  podmiotom,  które
pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. 

Słownik terminów używanych w Zapytaniu Ofertowym: 
Zamawiający –  Marcato  Sp.  z  o.o.  Rzakta  82,  05-408 Glinianka,  KRS 0000014309
NIP 113-00-87-626, REGON 010660473.
ZO – Zapytanie Ofertowe.
Oferent –  osoba  fizyczna,  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca
osobowości prawnej biorąca udział w procedurze wyrobu Wykonawcy.
Dostawca –  osoba  fizyczna,  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca
osobowości prawnej, która została wybrana w procedurze wyrobu Wykonawcy. 

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia. 

KOD CPV 39100000-3

Dostawa 2 zestawów fabrycznie nowych zmontowanych mebli warsztatowych wg poniższej
specyfikacji. Kolorystyka/ wzornictwo do wyboru z palety min. 4 kolorów, tj. min. 2 kolory/
wzory dla głównej konstrukcji oraz min. 2 inne kolory/ wzory dla frontów szuflad, drzwi, bla-
tów. Wykończenie (kolorystyka) jest jednakowe i dostępne dla wszystkich mebli wykonanych
z tego samego materiału. 

Oczekiwane parametry techniczne i użytkowe, ilości oraz pozostałe wymagania:

ZESTAW NR 1

1. Szafa z półkami - ilość 9 sztuk,
- wymiary: Szerokość: 90-100cm x Głębokość: 45-50cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- ilość półek: min. 4 szt. 
- regulacja wysokości półek co 100+/-20mm,
- obciążalność każdej z półek: min. 75 kg,
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- na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem    
cylindrycznym 3-punktowym,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

2. Szafa z półkami oraz szufladami - ilość 1 sztuka,
- wymiary: Szerokość: 80-85cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- półki: min. 3 sztuki, każda o dopuszczalnej obciążalności min. 75kg.
- co najmniej 2 półki powinny być przestawne i posiadać regulację wysokości co 30-
50mm,
- szuflady: min. 4 sztuki, każda o dopuszczalnej obciążalności min. 35kg. 
- wysokość szuflad od 60 do 240mm. Co najmniej jedna szuflada niska 60-80mm. Co 
najmniej jedna szuflada wysoka 200-240mm. 
- najniższa umieszczona najwyżej a najwyższa umieszczona najniżej,
- szuflady przytwierdzone do prowadnic rolkowych o dużym wysuwie,
- na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem 
cylindrycznym 3-punktowym,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

3. Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 2 sztuki,
- wymiary: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi
- wyposażenie: min. 60 szt. pojemników służących do przechowywania drobnych 
elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki.
- minimum 120 pojemników na drzwiach
- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.25L do
4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane zamkiem 
cylindrycznym 3-punktowym,
- obciążenie całkowite szafy: min. 500 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

4. Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka,
- wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi
- wyposażenie: min. 70 szt. pojemników w korpusie oraz min. 80 pojemników na każdym 
skrzydle służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, 
uszczelki, złączki
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- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.15L do
2L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane 
- obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

5.  Szafa do opraw narzędziowych – 1 sztuka
- wymiary: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 110-120cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
-  przesuwne przedziały w systemie  cargo o obciążalności  min  200kg, każdy przedział
zamykany indywidualnie
- półki z gniazdami pod oprawki w każdym przedziale
-  łącznie  min.  150  gniazd  do  przechowywania  opraw  narzędziowych  oznakowanych
standardem HSK40 i HSK63
- możliwość komponowania półek z różnymi rozmiarami gniazd 
- możliwość dokładania dodatkowych półek z gniazdami pod oprawki
- wbudowane kieszenie transportowe do przewożenia szafy wózkiem widłowym lub pale-
towym

6. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 3 sztuki,
- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
-  zabudowa  podblatowa:  2  moduły  o  szerokości  60-70cm  +  przestrzeń  między
modułami na krzesło
- moduł nr 1: szafka zamykana.
- moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2
sztuki o wysokości 100-200mm.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 4 maty tłumiące do szuflad
- 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- 1 organizer regulowany do szuflady 100-200mm
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, 
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

     - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-
10cm,
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- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej,    
-  na górze zamontowany panel  oświetleniowy LED przymocowany do wystającego
ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, 
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

7. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka,
- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa 3 modułowa 
- każdy moduł zawiera min. 2 niskie szuflady o wysokości 60-80mm
- dwa moduły zawierają po min.  3 szuflady o zróżnicowanych wysokościach  100-
200mm
- 1 moduł zawiera szafkę zamykaną.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady przytwierdzone do prowadnic rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- maty tłumiące do każdej z szuflad 
- 6x organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, 
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

     - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-
10cm,

- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm,  
-  na górze zamontowany panel  oświetleniowy LED przymocowany do wystającego
ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, 
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

8. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka,
-  wymiary  stołu:  Długość:  150+/-10cm  x  Szerokość:  70-75cm  x  Wysokość:  180-
200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 moduł z szufladami o szerokości 55-75cm + przestrzeń na
krzesło
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- min. 2 szuflady o wysokości 60-80cm
- min. 3 sztuki szuflad o zróżnicowanej wysokości 100-240mm.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 5 mat tłumiących do szuflad
- 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm
- 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, 
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

     - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-
10cm,

- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm,  
-  na górze zamontowany panel  oświetleniowy LED przymocowany do wystającego
ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, 
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

9. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,
- wymiary stołu: Długość: 120-150cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, 
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 200kg,

10. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 2 sztuki,
- wymiary stołu: Długość: 150+/-5cm x Szerokość: 120+/-5cm x Wysokość: 90+/-5cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, 
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1500kg,
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11. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,
- wymiary stołu: Długość: 200+/-5cm x Szerokość: 100+/-5cm x Wysokość: 90+/-5cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, 
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1500kg,

12. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,
- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
-  zabudowa  podblatowa:  2  moduły  o  szerokości  60-70cm  +  przestrzeń  między
modułami na krzesło
- moduł nr 1: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana.
- moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2
sztuki o wysokości 100-200mm.
- obciążalność szuflad min. 30kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 6 mat tłumiących do szuflad
- 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, 
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 300kg,

13. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,
- wymiary stołu: Długość: 140-160cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 moduł o szerokości 60-70cm + przestrzeń na krzesło
- moduł: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana.
- obciążalność szuflad min. 30kg.
- szuflady zamykane, wyłożone matą tłumiącą
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany, 
- grubość blatu min. 45mm,
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- obciążalność blatu: min. 300kg,

14. Stół warsztatowy mobilny - ilość 4 sztuki,
- wymiary stołu: Długość: 150+/-10cm x Szerokość: 70+/-5cm x Wysokość: 100+/-
10cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 2 moduły
- moduł nr 1: 2 niskie szuflady o wysokości 60-80cm oraz szafka
- moduł nr 2: min. 4 szuflady o różnych wysokościach 60-240mm
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- maty tłumiące w każdej szufladzie
- obciążalność min. 500kg,
- 2 koła stałe i 2 skrętne, w tym 1 z hamulcem

15. Stół warsztatowy mobilny z regulowanym blatem - ilość 1 sztuka,
- wymiary blatu: Długość: 90-100cm x Szerokość: 50-60cm x Wysokość: 5-10cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z kształtowników oraz blachy stalowej, 
- mechanizm nożycowy

 - wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- nośność min. 500 kg,
- min. zakres podnoszenia 400 – 1300mm,
- wózek z zamontowanymi 4 gumowymi kółkami poliuretanowymi, co najmniej jedno
z nich posiada blokadę,

16. Regał mobilny – ilość 1 sztuka
- wymiary: Szerokość: 80-90cm x Głębokość: 40-50cm x Wysokość: 90-100cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- koła o średnicy 100 mm z czego: 2 stałe, 1 skrętne i 1 skrętne z hamulcem 
- 4 półki wyłożone gumą ryflowaną olejoodporną 
- nośność całkowita min. 150kg

17. Regał mobilny – ilość 4 sztuka
- wymiary: Szerokość: 80-90cm x Głębokość: 40-50cm x Wysokość: 90-100cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- koła o średnicy 100 mm z czego: 2 stałe, 1 skrętne i 1 skrętne z hamulcem 
- 3 półki wyłożone gumą ryflowaną olejoodporną 
- nośność całkowita min. 150kg
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18. Regał mobilny – ilość 2 sztuki
- wymiary: Długość: 80-100cm x Szerokość: 50-70cm x Wysokość: 80-100cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- regulowane półki z gniazdami na oprawy narzędziowe HSK40 i HSK63, 
- pojemność min 35 gniazd
- możliwość zamocowania dodatkowych półek
- nośność całkowita: min. 350 kg,
- wózek z zamontowanymi 4 gumowymi kółkami nie pozostawiającymi śladów, co 
najmniej jedno z nich posiada blokadę,

19. Regał – ilość 10 sztuk
- wymiary: Długość: 130+/-10cm x Szerokość: 45-55cm x Wysokość: 180-210cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali, przystosowana do kotwienia do podłogi, 
- regulacja wysokości zawieszenia półek co 10-15cm, 
- min. 5 półek wykonanych ze sklejki o grubości min. 30 mm, 
- możliwość zamontowania dodatkowych półek 
- nośność całkowita min. 2000kg
- możliwość łączenia regałów w dowolnie długie ciągi za pomocą specjalnych złączek i 
śrub

20. Szafka z szufladami - ilość 4 sztukI,
- wymiary: Szerokość: 60-65cm x Głębokość: 60-65cm x Wysokość: 100-120cm,
- solidna i sztywna konstrukcja z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- min. 10 szt. szuflad zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym,
- min. 6 szuflad o wysokości 60-80mm
- min. 4 szuflady o wysokości 100-150mm
- szuflady na prowadnicach rolkowych o dużym wysuwie,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, 
- maty tłumiące do każdej z szuflad
- nośność każdej szuflady min. 60kg
- nośność całkowita szafki: min. 350 kg,
- powierzchnia blatu posiada olejoodporną gumę ryflowaną, 
- nośność blatu min. 100kg
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

21. Regał paletowy – ilość 1 sztuka
- regał do przechowywania towaru na paletach Euro 1200x800
- pojemność min. 36 miejsc paletowych
- min. liczba poziomów składowania: 0 + 3,
- budowa modułowa, szerokość jednego modułu odpowiada 3 paletom ułożonym 
prostopadle 
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- nośność 1 palety: minimum 800kg 
- wymiary modułów: szerokość 270 – 290cm x głębokość max 110cm x wysokość max 
410cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- możliwość rozbudowy regału poprzez dodanie belek nośnych,
- do regału dołączone są wszelkie niezbędne elementy złączne, sprzężenia, kotwy łączące 
słupki główne z posadzką, podkładki regulacyjne, naklejki nośności, 

22. Regał wspornikowy – ilość 1 sztuka
- regał do przechowywania prętów, kształtowników i profili aluminiowych i stalowych o
długości do 3m
- solidna i sztywna konstrukcja modułowa ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- 5 poziomów składowania
- min. 3 wsporniki z ogranicznikami zapobiegające staczaniu się ładunków na każdym 
poziomie
- rozstaw wsporników max. 1m
- swobodny dostęp do każdego poziomu składowania,
- nośność 1 poziomu składowania: minimum 350kg,
- max. głębokość regału: 650 – 800mm 
- możliwość rozbudowy poziomów składowania regału poprzez dodanie wsporników,
- do regału dołączone są wszelkie niezbędne elementy złączne, sprzężenia, kotwy 
łączące słupki główne z posadzką, podkładki regulacyjne, naklejki nośności,

23. Krzesło warsztatowe wysokie - zapotrzebowanie 1 sztuka,
- krzyżak ze stopkami,
- oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu,
- odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary
- siedzisko obrotowe
- regulacja siedziska w zakresie min. 550 – 800mm,
- podnóżek

24. Krzesło warsztatowe - ilość 6 sztuk,
- krzyżak z 5 kółkami,
- oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu,
- odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary
- siedzisko obrotowe o regulowanej wysokości

25. Biurko na komputer - zapotrzebowanie 1sztuka
- wymiary biurka: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 70-80cm x Wysokość: 74-
76cm,
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- blat biurka prostokątny (układ prosty) z płyty laminowanej,
- stelaż metalowy (ramowy) z profili zamkniętych,

ZESTAW NR 2

1. Szafa z półkami - ilość 2 sztuki,
- wymiary: Szerokość: 90-100cm x Głębokość: 45-50cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- ilość półek: min. 4 szt. 
- regulacja wysokości półek co 100+/-20mm,
- obciążalność każdej z półek: min. 75 kg,
- na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem    
cylindrycznym 3-punktowym,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

2. Szafka z szufladami - ilość 3 sztuki,
- wymiary: Szerokość: min.80cm x Głębokość: min.38cm x Wysokość: 90-120cm,
- solidna i sztywna konstrukcja z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- min. 10 szt. szuflad zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym,
- min. 6 szuflad niskich o wysokości 60-80mm
- szuflady na prowadnicach rolkowych o dużym wysuwie,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, 
- maty tłumiące do każdej z szuflad
- nośność każdej szuflady min. 75kg
- nośność całkowita szafki: min. 350 kg,
- powierzchnia blatu posiada olejoodporną gumę ryflowaną, 
- nośność blatu min. 100kg
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

3. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka,
- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
-  zabudowa  podblatowa:  2  moduły  o  szerokości  60-70cm  +  przestrzeń  między
modułami na krzesło
- moduł nr 1: szafka zamykana.
- moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2
sztuki o wysokości 100-200mm.
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- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 4 maty tłumiące do szuflad
- 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- 1 organizer regulowany do szuflady 100-200mm
- blat stołu prostokątny dębowy lub ze sklejki wpuszczony w metalowy kątownik, 
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

     - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-
10cm,

- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej,    
-  na górze zamontowany panel  oświetleniowy LED przymocowany do wystającego
ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, 
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

4. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,
- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
-  zabudowa  podblatowa:  2  moduły  o  szerokości  60-70cm  +  przestrzeń  między
modułami na krzesło
- moduł nr 1: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana.
- moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2
sztuki o wysokości 100-200mm.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 6 mat tłumiących do szuflad
- 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny dębowy lub ze sklejki wpuszczony w metalowy kątownik, 
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

5. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka,
-  wymiary  stołu:  Długość:  150+/-10cm  x  Szerokość:  70-75cm  x  Wysokość:  180-
200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
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- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 moduł z szufladami o szerokości 55-75cm + przestrzeń na
krzesło
- min. 2 szuflady o wysokości 60-80cm
- min. 3 sztuki szuflad o zróżnicowanej wysokości 100-240mm.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 5 mat tłumiących do szuflad
- 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm
- 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny ze sklejki 
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

     - wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/-
10cm,

- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm,  
-  na górze zamontowany panel  oświetleniowy LED przymocowany do wystającego
ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy, 
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

6. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,
- wymiary stołu: Długość: 140-160cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 moduł o szerokości 60-70cm + przestrzeń na krzesło
- moduł: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- szuflady zamykane, wyłożone matą tłumiącą
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- blat stołu prostokątny ze sklejki
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

7. Regał magazynowy - zapotrzebowanie 2 sztuki,
- wymiary: Szerokość: 100-105cm x Głębokość: 40-45cm x Wysokość: 200-205cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych, 
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- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- półki z płyty laminowanej, stabilnie osadzone na stalowych kształtownikach (profil 
zamknięty lub ceownik) łączących nogi regału, 
- ilość półek: min. 5 szt. - każda z nich powinna być przestawna i posiadać regulację 
wysokości co 50-80mm,
- obciążalność każdej z półek: min. 100 kg,    
- swobodny dostęp do półek z 4 stron,
- obciążenie całkowite regału: min. 450 kg,
- regał posiada stopki zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem,
- regał posiada możliwość łączenia w zestawy,

8. Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka,
- wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- wyposażenie: min. 60 szt. pojemników służących do przechowywania drobnych 
elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki.
- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.5L do 
4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane zamkiem 
cylindrycznym 3-punktowym,
- obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

9. Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka,
- wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi
- wyposażenie: min. 70 szt. pojemników w korpusie oraz min. 80 pojemników na każdym 
skrzydle służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, 
uszczelki, złączki
- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.2L do 
4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane 
- obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

10. Szafa na pojemniki - zapotrzebowanie 1 sztuka,
- wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
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- min. 15 listew na pojemniki w korpusie 
- min. 30 listew na pojemniki na drzwiach szafy
- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.25L do
4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane 
- obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

11. Krzesło warsztatowe wysokie - zapotrzebowanie 3 sztuki,
- krzyżak ze stopkami,
- oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu,
- odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary
- siedzisko obrotowe
- regulacja siedziska w zakresie min. 550 – 800mm,
- podnóżek

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Planowany termin wykonania zamówienia (dostawy): wrzesień / październik 2017  

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym.

2. Ofertę składa się mailowo bądź w formie pisemnej. 

3. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem ter-
minu składania ofert.

4. Dostawca nie  może  wycofać  oferty ani  wprowadzić  jakichkolwiek  zmian  w treści
oferty po upływie terminu składania ofert. 

5. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

6. Warunki uczestnictwa w zamówieniu. 
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Warunki wymagane od Dostawców:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) Dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postepowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,  za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności. 

b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszo-
no,

c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenie  społeczne  lub zdrowotne,  z  wyjątkiem gdy uzyskali  oni  przewidziane  prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popeł-
nione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowych,

e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestęp-
stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowych,

f) Spółka partnerska, których partner lub członek zarządu prawomocnie skazano za prze-
stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub  inne  przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udziel-
nie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodar-
czemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

h) Osoby prawne,  których  urzędującego członka  organu zarządzającego  prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówie-
nia,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
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j) Dostawców, którzy:

 Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a tak-
że nie dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania za-
mówienia.

7. Termin i miejsce złożenia ofert. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.08.2017, drogą mailową na adres 
s.sedek@marcato.com.pl lub w siedzibie Zamawiającego  Marcato Sp. z o.o.  Rzakta 82, 
05-408 Glinianka

8. Termin rozpatrzenia ofert.  

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 15.09.2017. W toku badania i oceny ofert 
Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Termin związania ofertą. 

Termin związania Dostawcę złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Zamknięcie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, 
powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 
interesie Marcato Sp. z o.o.
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 11. Kryteria wyboru oferty. 

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert Waga
Cena

Pod uwagę brana będzie cena netto za realizację zamówienia.
Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru:

cena najniższej oferty / cena badanej oferty * 40pkt

40%

Parametry techniczne, jakość

Pod uwagę brana będzie ocena rozwiązań kluczowych elementów konstrukcyjnych, 
parametry techniczne oraz jakość oferowanych materiałów. 
Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru:

Oferentowi deklarującemu najwyższą zgodność zostanie przyznane 20 pkt. Kolejnej ofercie
5 pkt mniej aż do momentu, gdy kolejnej i pozostałym ofertom przyznane zostanie 0 pkt.

20%

Termin realizacji zamówienia [dni]

Oferentowi deklarującemu termin realizacji do końca września 2017 zostanie przyznane 20 
pkt. Oferentowi deklarującemu termin realizacji do końca października 2017 zostanie przy-
znane 10 pkt. Pozostałym oferentom zostanie przyznane 0 pkt.

20%

Długość gwarancji [miesiące]

Oferentowi zostaną przyznane punkty w zależności od długości deklarowanej gwarancji 
zgodnie z poniższym schematem:
36 lub więcej – 20pkt
33-35 miesięcy – 16pkt
30-32 miesięcy – 12pkt
28-30 miesięcy – 8pkt
24-27 miesięcy – 4pkt
Poniżej 24 miesięcy – 0 pkt.

20%

W ofercie należy odnieść się do wszystkich wyżej wymienionych kryteriów. Jeśli jedno z 
kryteriów nie zostanie ujęte w ofercie, zostanie mu przyznane 0 pkt. 

12. Zawarcie umowy. 
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Wyniki postępowania przetargowego zostaną podane do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Marcato Sp. z o.o. (www.marcato.com.pl) po 
zakończeniu postępowania. 
Z Dostawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze 
umowę.

13. Informacja dotycząca kontaktowania się z Zamawiającym. 
Zamawiający dopuszcza sposób porozumienia się z Dostawcą w formie pisemnej, 
telefonicznej, faksem oraz pocztą elektroniczną. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony 
Zamawiającego jest Sylwia Sędek: s.sedek@marcato.com.pl tel. +48 602 275 451

14. Informacje dodatkowe.
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw”.

…………………………………                                        ………………………………           
           (miejscowość, data)                                                                  (Zatwierdził)
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