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                                                                                                         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie kodu CPV: 

39 10 00 00-3 meble 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, wykonanych z materiałów 

bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania, w pierwszym gatunku 35 szt. krzeseł i 8 szt. foteli 

tapicerowanych  dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37. 

3. Każde z 35 szt. krzeseł powinno posiadać: 

- stelaż drewniany, 

- siedzisko i oparcie z drewna litego bukowego, barwione na kolor buku,  

- oparcia i siedziska częściowo tapicerowane tkaniną obiciową koloru bordo z nieregularnymi wzorami, 

- o wymiarach: 

* wysokość : 97 cm, 

* głębokość: 45 cm, 

* szerokość: 47 cm. 

 

4. Fotele tapicerowane w ilości  8 szt. Każdy z foteli wykonany z tkaniny obiciowej np. typu INARI,                                                      

z nieregularnymi wzorami, w kolorze beżowym. Nogi fotela w czarnym kolorze. Wymiary: 

* wysokość: 70 cm, 

* głębokość: 66 cm, 

* szerokość: 65 cm.  

 

5. Tkaniny użyte do obicia mebli winny być: 

- trudnopalne (posiadać atest p/poż), 

- odporne na ścieranie i mechacenie, 

- wytrzymałe na zabrudzenia i rozdarcia,  

- łatwe do czyszczenia. 

 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- dostarczenia,  

- rozładowania,  

- wniesienia na I piętro, 

- montażu,  

- przygotowania do użytkowania, 

- usunięcia opakowań, 

zakupionych mebli dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Narutowicza 

37 

 



7. Wykonawca zobowiązany będzie z 2 – dniowym wyprzedzeniem, powiadomić e-mailem 

Zamawiającego o planowanym terminie dostawy. 

 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamówionych mebli w terminie 

nieprzekraczającym 20 dni od dnia podpisania umowy. 

 

9. Krzesła i fotele ujęte w zamówieniu powinny być dostarczone w ramach jednej dostawy. 

 

10. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia. 

 

11. Wykonawca wykonana przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części 

przedmiotu zamówienia innym Wykonawcom, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

12. Należność za zakupione krzesła i fotele zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej na adres 

Zamawiającego faktury przez Wykonawcę. 

 

13. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek i wad proponowanego towaru, Wykonawca 

będzie zobligowany w ciągu 14 dni roboczych do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami 

Zamawiającego. 

 

14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony bezusterkowo 

przedmiot zamówienia. 

 

15. Zamawiający będzie miał prawo do składania reklamacji na zakupione krzesła i fotele za pomocą                 

e-maila. 

 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w ciągu 5 dni od daty 

zgłoszenia. 

 

17. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo naliczenia kar umownych określonych we wzorze umowy. 

 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

      

 

 

 

 

Sporządził: 

D. Milczarek 

 



                                                                                                                              

 

 


