
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składnia ofert z dnia 21.11.2016r. 

FORMULARZ OFERTY 

Oferent: (nazwa, adres, telefon, REGON).................................................................................. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Zamawiający: Zespół Szkół Nr 3 w Płocku ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock 

 

Lp. Przedmiot oferty Ilość Cena za 

szt. brutto 

Wartość 

brutto 

1 LADA RECEPCYJNA 2560.  
Blat roboczy - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC, 
kolor biały. Blat górny - szkło optiwhite hartowane, 8mm -
malowane od spodu. Front - szkło LACOBEL 4mm kolor 
biały. 
Listwa narożna - stal nierdzewna 4mm. 
Cokół - HPL – aluminium szczotkowane. 
Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5mm. 
Noga boczna niska – płyta melaminowana 28mm, 
obrzeża PVC. 
Noga podpierająca NL41 - metalowa, wymagana na 
łączeniu blatów. 
Przepusty kablowe - Ø80mm. 
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2 PODSWIETLENIE RECEPCJI  
ŻARÓWKAMI LED  - oświetlenie LED na całej długości 
lady, 
barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski) 
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3 SZAFKA NA KSEROKOPIARK Ę- kolor biały, system 
bezklamkowy, front szafki wykonany z płyty w białym 
połysku, wymiary 600x600x600 

1   

4 PÓŁKA WISZĄCA - płyta 18 mm, kolor biały 1   

5 ZABUDOWA SZAFY AKTOWO  - UBRANIOWEJ  Z 
CZĘSCIĄ SOCJALNĄ - fronty szaf z płyty na wysoki 
połysk, elementy zamykane w systemie bezklamkowym 

1   

6 KRZESŁO OBROTOWE RAYA  – mechanizm synchro 
umożliwiający synchroniczne 
odchylanie oparcia i siedziska, 
z regulacją sprężystości odchylania w 
zależności od ciężaru 
siedzącego,siedzisko wykonane 
ze sklejki drzewa liściastego, 
wyściełane integralną pianką 
poliuretanową (PU), wykonaną w 
technologii wtryskowej. Oparcie 
regulowane, z tworzywa, złożone z 
dwóch części: pierwsza 
konstrukcyjna, druga podpierająca 
plecy, elastyczna, wyklejona 
wylewaną w formie pianką, 
tapicerowaną tkanin, podłokietnik 
regulowany z nakładką 
polipropylenową (PP) – regulacja góra - dół. 
Kolor stelaża podłokietnika: 
Czarny. Podstawa pięcioramienna 
plastikowa, w kolorze czarnym, kółka 
przeznaczone do powierzchni 
twardych. 
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7 SOFA DWUOSOBOWA – tapicerka materiałowa. 
Siedzisko - rama z litego drewna. Pozostałe części 
stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. 
siedzisko stelaż pokryty jest pianką 
ciętą z ociepliną meblową. Gęstość 
pianki 35 kg/m3. Oparcie stelaż pokryty jest pianką ciętą 
+ ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3 
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 SUMA  

 

Oświadczam, że dysponuje potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi, które 
umożliwią mi realizację zamówienia w terminie do15 grudnia 2016 r. 

Gwarancja 24 miesiące. 

Termin zwi ązania ofert ą: 14 dni 

.................................................... 

         podpis oferenta 


