
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP stołów ,krzeseł i obrusów 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392, 
tel. 261-892-338, fax 261-892-320  

działająca na rzecz: Wojskowego Biura Historycznego, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa 72, 
zwanego w dalszej części zapytania WBH.  

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem ustawy art. 4 p. 8 PZP.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zgodnie z załącznikiem. 
Termin realizacji: do 15.11.2020 r. 
 
IV. WARUNKI JAKIE SPEŁNIĆ MUSI WYKONAWCA POPARTE STOSOWNYMI OŚWIADCZENIAMI:  

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.   

- zobowiązuje się do wysłania próbnego materiału promocyjnego do akceptacji. 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:  

WYKONAWCA powinien stworzyć ofertę w języku polskim, zawierającą wycenę wszystkich składników 
zamówienia, czytelną i jasną w odbiorze.  

Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki; być opatrzona 
pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; zawierać adres lub siedzibę OFERENTA, numer 
telefonu, numer NIP oraz czytelny podpis OFERENTA.  

VI.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie skanu na adres: 
wbh.administracja@ron.mil.pl;  do 09 października 2020 r.  do godz. 12:00.  

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dn. 12 października 2020. Oferenta, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę poinformujemy telefonicznie do dn. 12 października  2020.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   

4. Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Małgorzaty Glińskiej tel. 261-813-830 bądź Katarzyny 
Kucharskiej 725-880-176 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą cześć oceny stanowi najniższa cena (100%). 

Firma dopuszcza się złożenie ofert częściowo do poszczególnych ofert zamówienia. 

 



1. Stół składany na prezentacje plenerowe – 4 sztuki 
 

WYMIARY: 

Wymiary rozłożonego stołu: 

•     Długość 180 cm 
•     Szerokość 74 cm 
•     Wysokość do górnej części blatu 73,5 cm 
•     Wysokość do dolnej części blatu 70 cm 
•     Grubość blatu na obrzeżach 3,5 cm 
•     Grubość metalowej ramy 25 mm 
•     Rozstaw nóg 57 x 155 cm 

Wymiary złożonego stołu (walizki): 

•     74 x 92,5 x 7 cm 

 

 

SPECYFIKACJA 

•     Stabilna konstrukcja 
•     Sprawny i solidny system rozkładania i składania. 
•     Materiał blatu: polietylen HDPE 
•     100% wodoodporny 
•     Trwałość przez wiele sezonów 
•     Materiał stelaża: stal malowana proszkowo 
•     Składany, wygodne rączki do transportu 
•     Lekki, zajmuje mało miejsca po spakowaniu 



•     Nogi ze wspornikami z blokadą 
•     Antypoślizgowe stopy zapewniają stabilność 
•     Waga: stół 13 kg 
•     Obciążenie do 100 kg 

2. Krzesło składane wys. 82x50 waga 4 kg. Plastikowe siedzisko – 8 sztuk 
 

Cechy produktu: 
 krzesło jest bardzo lekkie, a zarazem trwałe i stabilne dzięki solidnej konstrukcji wykorzystującej 

wysokojakościowy stelaż metalowy oraz wytrzymałe tworzywo sztuczne 
 krzesło jest przystosowane do użytkowania zewnętrznego – jest odporne na działanie czynników 

atmosferycznych 
 charakteryzuje się prostotą obsługi dzięki możliwości składania/rozkładania jednym ruchem 
 bardzo łatwe w czyszczeniu i odporne na zabrudzenia 
 wygodne w przenoszeniu i transporcie dzięki zastosowaniu specjalnych wózków 
 udogodnienia w przechowywaniu dzięki możliwości szybkiego składania i niewielkim rozmiarom po 

złożeniu 
 zabezpieczenie przed rysowaniem podłogi oraz niwelowanie hałasu dzięki zakończeniom nóg 

wykonanym z tworzywa sztucznego 
Parametry techniczne: 

 wymiary krzesła: 47 x 46,8 x 80 (głębokość x szerokość x wysokość) 
 kolor oparcia i siedziska: biały  
 kolor stelaża: popielaty 
 materiał oparcia i siedziska: tworzywo sztuczne 
 materiał ramy: stal malowana proszkowo 
 profil ramy: okrągły fi 18 mm 
 waga krzesła: 3,30 kg 
 gwarancja 1 rok 

 

 

 

3. Sukno konferencyjne 70x 160 kolor szary do ekspozycji materiałów archiwalnych do 
pokrycia stołów na uroczystości okolicznościowe. – 2 sztuki 


