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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z prośbą o kalkulację ceny dostawy stołów laboratoryjnych do pracowni 

Odnawialnych Źródeł Energii Zakładu Ochrony Środowiska. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stołów laboratoryjnych do pracowni 

Odnawianych Źródeł Energii Zakładu Ochrony Środowiska spełniających poniższe 

wymagania. 

1) 10 szt. stołów o parametrach: 

- wysokość całkowita 900 mm, 

- blat o szerokości 600 mm i długość 2000 mm, grubość blatu 36 mm, o podwyższonej 

odporności (nie jest wymagana odporność na kwasy), kolor jasnoszary lub niebieski, 

- stelaż z profili stalowych zamkniętych o przekroju nie mniejszym niż 50x50 mm, 

lakierowany proszkowo w kolorze aluminium lub jasnoszarym, nogi w dolnej części 

połączone poprzeczkami z trzech stron, stopki nóg z regulacją umożliwiającą 

poziomowanie, 

- na dwóch krótszych bokach stołu po trzy gniazda elektryczne standardowe z 

uziemieniem, z kanałami wewnątrz stelaża umożliwiającymi doprowadzenie do gniazd 

przewodów elektrycznych (bez przewodów). 

2) 8 szt. szafek podwieszanych do stelaża stołu o parametrach: 

- wysokość około 800 mm, szerokość 500 mm, głębokość 600 mm, 

- grubość płyty meblowej 18 mm, kolor jasnoszary lub niebieski, 

- wyjmowana półka, 

- drzwi szafki zamykane na klucz. 

3) 4 szt. szafek podwieszanych do stelaża stołu o parametrach: 

- wysokość około 800 mm, szerokość 500 mm, głębokość 600 mm, 

- grubość płyty meblowej 18 mm, kolor jasnoszary lub niebieski, 

- cztery szuflady zamykane na klucz zamkiem centralnym. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty  

Oferty na dostawę stołów laboratoryjnych należy przesłać do dnia 27 lutego 2015 roku do 

godz. 12.00 pod adres e-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl lub złożyć w siedzibie 

Zamawiającego: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A113. 

Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) łącznie za całość zamówienia oraz ceny jednostkowe, cena powinna 

obejmować także koszty transportu mebli do siedziby Zamawiającego, 

- termin wykonania zamówienia, 

- charakterystykę oferowanych mebli. 

Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 014 6316612 - Józef Ligęza. 
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