
 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z/s w Choryni 
Zakład Hodowli Roślin Laski 

ul. Wjazdowa 1 
05-660 Warka 

Zaprasza do złożenia ofert na zakup  
„Mebli do pomieszczeń biurowych” 
Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „ Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia „( SIWZ )  
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin Laski, 
przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r. do 
godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ZHR Laski- Meble do 
pomieszczeń biurowych” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
zhrlaski@danko.pl   
 
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo;  
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny  
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami  
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.  
 
I. Przedmiot przetargu  
Meble do pomieszczenia biurowego  o następujących wymaganiach:  
 
              Zestaw nr 1 Pokój techników  
 
Kolor mebli: szary, grafit 
 

1) Biurko – 2 sztuki 

- wymiary: długość  160 cm, szerokość 80 cm, wysokość 75 cm 

- z jednej strony szafka z półkami za drzwiczkami, szerokość 35cm 

- z drugiej strony szuflady, szerokość 35 cm 

 

 

2) Szafa 2-drzwiowa – 1 sztuka 

- wymiary: szerokość 110 cm, wysokość 200 cm, głębokość 60 cm 

- podzielona na  2 części: jedna z drążkiem na wieszaki, druga z półkami 

 

3) Regał – 1 sztuka 



- wymiary: szerokość 100 cm, wysokość 200 cm, głębokość 40 cm 

-  górna część z  półkami   

 - dolna część z półkami za drzwiczkami 

 

4) Szafka – 1 sztuka 

- wymiary: szerokość 100 cm, wysokość 110 cm, głębokość 40 cm 

- zamykana, 2-drzwiowa, z półkami część górna 

- zamykana, szuflady część dolna 

      5) Szafka na kółkach 

        -wymiary: szerokość 60 cm, wysokość 75 cm, głębokość 50 cm (zamknięta, z półkami) 

 

               Zestaw nr 2  

1. Szafa 2-dzwiowa – 1 sztuka 

-wymiary: szerokość 95 cm, wysokość 200 cm , głębokość 60 cm (podzielona na     2 

części: jedna z drążkiem na wieszaki, druga z półkami) 

      2. Regał – 1 sztuka 

            -wymiary: szerokość 95 cm, wysokość 200 cm, głębokość 40 cm (część 

            górna z półkami, część dolna zamknięta drzwiczkami)               

3. Szafka (komoda) – 1 sztuka 

-wymiary: szerokość 95 cm, wysokość 100 cm, głębokość 40 cm (podwójna, 

zamknięta) 

      4. Biurko  – 2 sztuki 

-wymiary:  długość 120 cm, wysokość  75 cm , głębokość 60 cm ( z szufladą,  zamykaną 

szafką i wysuwaną półką na klawiaturę) 

   5. Krzesło  obrotowe – 2 sztuki 

- solidna podstawa pięcioramienna na kółkach jezdnych 

- mechanizm CPT 

- regulacja wysokości siedziska 

- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie 

- stałe podłokietniki 

- kolor tapicerki: czarny 

     6. Szafka na kółkach 

       -wymiary: szerokość 45 cm, wysokość 60 cm, głębokość 50 cm (zamknięta,   z szufladami) 

Zestaw nr 3. Pokój hodowców 



 
Kolor mebli: ciemny dąb, sekwoja kontrastowe drzwi grafitowe, szare 
 
 

1)  Biurko  – 2 sztuki 

-wymiary: długość 130 cm, wysokość  75 cm , głębokość 60 cm (z wysuwaną półką na 

klawiaturę) 

2) Szafa 2-drzwiowa – 1 sztuka 

- wymiary: szerokość 80-90 cm, wysokość 200 cm, głębokość 55-60 cm 

- podzielona na  2 części: od góry drążek, a od dołu po trzy półki około 30 cm 

wysokości. 

 

3) Szafka – 1 sztuka 

- wymiary: szerokość do 64 cm maksymalnie, wysokość 200 cm, głębokość 35-40 cm 

- górna część z półkami, natomiast dolna część pełne drzwiczki 

 

4) Szafka pod biurko – 2 sztuki, na kółkach 

- wymiary: szerokość 35-40 cm, wysokość do 75 cm, głębokość 60 cm 

- zamykane, z 2 – 3 szuflady 

 

5) Krzesło obrotowe – 2 sztuki 

- solidna podstawa pięcioramienna na kółkach jezdnych 

- mechanizm CPT 

- regulacja wysokości siedziska 

- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie 

- stałe podłokietniki 

- kolor tapicerki: czarny 

 

II. Wymagany termin realizacji : do 19.06.2020 roku.  
III. Wymagany okres gwarancji : minimum 12 miesięcy.  
IV. Informacje ogólne  
1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu ofertowym . Oferta winna 
znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „Meble do pomieszczeń biurowych” oraz 
opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego i Sprzedawcy, można również przesłać pocztą 
elektroniczną na adres: zhrlaski@danko.pl    

2. Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 
adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Hodowli Roślin Laski , 
ul.Wjazdowa 1 , 05-660 Warka, woj. mazowieckie ,tel. 48 667 21 05  

4. Upoważnionymi osobami do kontaktu ze Sprzedawcą są :  
a/ Mirosław Pojmaj - tel. 48 667 21 05 ,  605 697 520,  fax 48 667 31 37  
b/ Piotr Urbańczyk - tel. 48 667 21 05 ,  721 993 998    
5. Zaleca się aby Sprzedawca zgromadził wszelkie informacje , które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty  



6. Ofertę należy napisać w języku polskim , na maszynie do pisania lub komputerze. Oferta 
musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.  

7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i 
parafowane przez Sprzedawcę.  

8. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:  
a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej , że Sprzedawca jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym ,potwierdzające ,że profil działania Sprzedawcy odpowiada profilowi robót objętych 
postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w 
imieniu Sprzedawcy. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
b/ Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczaniem 
podatków [ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]  
c/Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne [ 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]  
9. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym.  

10. Zamawiający udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą .  

11. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto[z podatkiem od towarów i usług 
VAT], na formularzu ofertowym  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
 
             100 % - cena - SIWZ  
 

V . WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY  
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród złożonych 
ofert w celu omówienia szczegółów zadania i negocjacji.  

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Sprzedawcom.  

3. Ze Sprzedawcą , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana 
umowa.  
 
 
 

                                                                  ZATWIERDZIŁ   


