
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Zamawiający: 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2  
ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław 
tel./fax. (71) 798-67-45 

 
Wrocław, dnia 14.03.2018 

 

ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA nr 13/2017/PROJEKT 
NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DO WYPOSAŻENIA SALI ZAJĘCIOWEJ 
 
w związku z realizacją projektu pn.: DOBRY WYBÓR-DOBRY START – wsparcie młodzieży 
przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu w zakresie integracji 
społeczno–zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. 
 
Kod CPV: 
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z 
wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 
39130000-2 Meble biurowe 

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul.Kielecka 51a, 54-029 Wrocław zwraca się z 

prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na dostawę mebli biurowych do wyposażenia sali 
zajęciowej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
 

 
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego mebli biurowych do 
wyposażenia sali zajęciowej, w ramach projektu DOBRY WYBÓR-DOBRY START – wsparcie 
młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu w zakresie 
integracji społeczno–zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa,  współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Szacowanie w zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

lp 
rodzaj 
wyposażenia 

ilość 
sztuk 

wybrane parametry 

1 stoły konferencyjne 4 

 
Stół konferencyjny dla 6 osób. Blat stołu z płyty 
melaminowej o grubości 25 mm, kolor grusza. Brzegi blatu 
wzmocnione specjalną taśmą ochronną o grubości 2 mm. 
Blat oparty na solidnych, stabilnych nogach tworzonych z rur 
metalowych o średnicy 60 mm., kolor metalik. Długość: 200 
cm Szerokość: 100 cm Wysokość: 74-77 cm. 

2 
krzesła do stołów 
konferencyjnych  

22 

Krzesła typu ISO z pulpitem - siedzisko zapewniające 
komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 
Tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie z 
podłokietnikami. Kolor siedziska ciemny szary. 

3 
stół okrągły 
konferencyjny 

1 

Okrągły stół konferencyjny dla 4-6 osób. Blat stołu z płyty 
melaminowej o grubości 25 mm, kolor grusza. Brzegi blatu 
wzmocnione specjalną taśmą ochronną o grubości 2 mm. 
Blat oparty na nogach tworzonych z rur metalowych. 
Wysokość: 74-77 cm. 

4 
krzesła do stołu 
okrągłego 
konferencyjnego 

4 
Krzesło typu samba, z miękkim siedziskiem i oparciem. 
Rama chrom. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. 
Połączenie kolorów drewno/obicie: oranż/miodowe. 

5 biurka biurowe  2 

Biurko z blatem z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, 
w kolorze: grusza; krawędzie zabezpieczone są przed 
uszkodzeniami za pomocą 2-milimetrowej warstwy PVC w 
kolorze płyty. Regulacja poziomu . Dwa przeloty kablowe. 
Szerokość ok. 140 cm. 
W komplecie kontener biurowy z szufladami płytowymi, 
zamontowanymi na metalowych prowadnicach; z 
metalowymi uchwytami. Wbudowany zamek centralny. 
Kontener wsuwany blat biurka, w kolorze: grusza. 
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6 
fotele do biurek 
biurowych 

4 

Fotel biurowy z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i 
oparciem, wyposażony w mechanizm umożliwiający 
zablokowanie kąta odchylenia oparcia przy pomocy dźwigni. 
Regulowana wysokość krzesła oraz wysokość oparcia za 
pomocą śruby. Podłokietniki wykonane z tworzywa 
sztucznego. Stabilna podstawa zakończona samohamownymi 
kółkami do powierzchni dywanowych. Kolor ciemny szary. 

 
 
 
 
II. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 
Ofertę cenową prosimy złożyć zgodnie z wzorem szacowania wartości zamównienia w 

nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2018, osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej 
(skan ofert podpisanej przez osobę do tego upoważnioną) na adres  email: 
magda.rownicka@gmail.com lub faxem na nr (71) 798-67-45. 
 
 

V. INFORMACJE OGÓLNE  
1. Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy 
wyłącznie oszacowaniu wartości usługi. 

2. Szacowanie wartości zamówienia powinno być zgodne z wzorem formularza szacowania 
wartości zamówienia.  

 
VI. KONTAKT 

Informacji udziela Pani Magdalena Równicka pod numerem telefon 696 480 942 lub adresem e-mail 
magda.rownicka@gmail.com od w godzinach od 16:00 do 19:00.  
 

mailto:idoroszewska1204@wroclawskaedukacja.pl
mailto:idoroszewska1204@wroclawskaedukacja.pl
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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DO WYPOSAŻENIA SALI ZAJĘCIOWEJ 
 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres   

Telefon   

Adres e-mail   

 
W odpowiedzi na zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na dostawę mebli biurowych do 
wyposażenia sali zajęciowej, w ramach projektu pn.: DOBRY WYBÓR-DOBRY START – wsparcie 
młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu w zakresie 
integracji społeczno–zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa,  współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, 

 
Kod CPV: 
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z 
wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 
39130000-2 Meble biurowe 
 

Potwierdzam, iż jestem potencjalnym wykonawcą zamówienia.  
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę, zgodnie z poniższym wyliczeniem: 
 

 

Przedmiot zamówienia 

Cena netto  za 

dostawę 
Cena brutto za dostawę 

1 2 3 

Dostawa mebli biurowych do 

wyposażenia sali zajęciowej, 

zgodnie z zestawieniem 
określonym w zaproszeniu 
do szacowania wartości 
zamówienia 

 
 

 

 
* W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej cena brutto = cenie netto  

i obejmuje zaliczkę na podatek od osób fizycznych, składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotnej, 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i Fundusz Pracy) od pracownika  
i pracodawcy w łącznej wysokości.  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przedstawionych dla 
potrzeb szacowania wartości zamówienia nr 13/2017/PROJEKT, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922). 
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia  
 

 

 

Data i podpis wykonawcy (pieczęć) 


