
 

 

Płużnica, 19.05.2021 r. 

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty 

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  

 zakup i dostawę wyposażenia   

w ramach projektu 

„Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie  

Gminnego Centrum Usług Środowiskowych”, umowa nr UM_WR.431.1.156.2019 

 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne 

społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną  

i społeczną, Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

  

 

I. Zamawiający 
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 
Płużnica 37A, 87-214 Płużnica 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
Zakup i dostawa wyposażenia do budynku remizo świetlicy w Płużnicy. 

 

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia 

 

1) Stół konferencyjny – 6 szt.: 

• Wymiar: 200 x 90 x 75 cm 

• nogi składane 

• materiał blatu płyta melaminowana 

• konstrukcja i nogi metalowe, proszkowo malowane  

 

2) Stół konferencyjny - 1 szt. 

• wymiar 300 x 70 cm 

• materiał płyta melaminowana 

• nogi proszkowo malowane - nieskładane  

 

3) Krzesło – 50 szt. 

• na metalowych nóżkach 

• tapicerowane, plamoodporne, tapicerka wytrzymała na ścieranie 

• wymiar 52,5 x 45 x 80 cm  

• możliwość składania jedno na drugie 

• bez podłokietników 

• obciążenie do 120 kg 

 

 



 

 

4) Szafa – 3 szt. 

• wymiary 217 x 90 x 40 cm 

• regulowane półki 

• płyta melaminowa 

 

5) Szafa zamykana na klucz – 4 szt. 

• drzwi skrzydłowe 

• wymiary 217 x 90 x 40 cm 

• regulowane półki 

• płyta melaminowa 

• klasa higieniczności V1 

• 6 przestrzeni na segregatory  

 

6) Stół cateringowy  – 3 szt. 

• długość 244 cm 

• nogi składane 

• blat z polietylenu biały 

• rama i nogi stołu ze stali malowane proszkowo 

 

7) Rzutnik multimedialny  – 1 szt. 

• Podwieszany do sufitu, 

• Rozdzielczość 1280 x 800 / WXGA 

• Jasność 3 600 ANSI lumenów 

• Złącze HDMI / 2 x USB / VGA  

 

8) Ekran sterowany  – 1 szt. 

• Wymiary min. 235 x 176 cm 

• Automatyczny 

• Do montażu na ścianie lub suficie  

 

9) Komputer  – 3 szt. 

• Przekątna ekranu – 15,6 cala 

• Pamięć RAM – min. 8 GB 

• Dysk SSD – min. 256 GB 

• System operacyjny + pakiet biurowy  

 

10) Drukarka  – 1 szt. 

• Kolorowa, laserowa 

• Prędkość wydruku: czarny/kolor – minimum 22 stron/min.,  

• Wyposażona w skaner płaski i z podajnikiem ADF 

 

11) Niszczarka  – 3 szt. 

• Niszczy jednorazowo do 8 kartek (70g) na ścinki 4x35 mm 

• Szerokość wejścia 220 mm. 

• Funkcja start-stop (mechaniczny). 



 

 

• Kosz o pojemności 14 litrów. 

 

12) Biurko z kontenerem i krzesłem  – 3 szt. 

• wymiar 120x90 cm 

• kształt prostokąt 

• grubość blatu 18-22 mm 

• konstrukcja i blat z laminatu 

• otwory na przewody  

• kontener na kółkach na 3 szuflady 

• biurko z panelem frontowym 

• krzesło (podłokietniki, materiał siedziska tkanina, regulacja wysokości, nośność 120 kg, na 

kółkach) 

 

13) Rolety  – 15 szt. 

• na listwach prowadzących  

• 119 cm długość i 45 cm szerokość 

 

14) Wyposażenie kuchni 

• 5 szafek dolnych 80 cm długość, 60  cm głębokość, 85 cm wysokość 

• 5 szafek dolnych blat w jednym ciągu, 80 cm długość, 30 cm głębokość, 80 cm wysokość 

• stół kuchenny 80 cm długość, 60 cm szerokość, 85 cm wysokość, 

• taborety bez oparcia na nogach ze stali, siedzisko ze skaju 

• zlew 90 cm, dwukomorowy, granitowy 

• lodówka 60 cm 

• kuchenka gazowa z piekarnikiem 60 cm – 4 palnikowa 

• zmywarka 45 cm  

 

15) Klimatyzator  – 1 szt. 

• Moc: min. 10 kW 

• Czterostronny nawiew 

• Możliwość sterowania za pomocą WiFi 

• Klasa energetyczna: A++ / A+ 

• Tryb pracy chłodzenie, osuszanie, wentylator, ogrzewanie, auto 

 
IV. Miejsce i termin składania ofert 

1. Przesłać scan podpisanego formularza oferty cenowej na adres Zamawiającego tj.: 

trgp@trgp.org.pl lub a.huzarska@trgp.org.pl  

2. Dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Zamawiającego –Płużnica 37A, 87 - 214 

Płużnica, w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;  

w terminie do 27.05.2021 roku do godziny 14:00 
 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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V. Termin wykonania zamówienia 
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia 

postępowania.  

VI. Płatności 
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 7 dni od 
dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego. 

VII. Warunki wymagane od wykonawców 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

VIII. Wymagane dokumenty 
Uzupełniony formularz oferty cenowej – stanowiący załącznik nr 1 

IX. Informacje dodatkowe 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu 
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu 
ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie 
zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym 
postępowaniu cenowym www.trgp.org.pl. 

2. Dopuszcza się składania ofert częściowych. 

3. Dostawa zakupionego sprzętu będzie do Zamawiającego – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, 
Płużnica 37A, 87-214 Płużnica, powiat wąbrzeski. 

4. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795, a.huzarska@trgp.org.pl  
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