
 

 

 
„Dorośli – niezależni – w praktyce.  

Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w środowisku życia.” 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert, których celem jest wyłonienie Oferenta na 
zakup mebli biurowych: biurek w ramach „Dorośli – niezależni – w praktyce. Wdrożenie 
modelu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
środowisku życia.” 

 

ZAPYTANIE 
 

NA ZAKUP MEBLI 
 

ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli: biurek, krzeseł biurowych, szaf biurowych 
zamykanych, regałów, stołu do sali szkoleniowej, krzeseł do sali szkoleniowej, ławy, foteli 
wypoczynkowych, sofy, stolika dla dzieci, krzeseł dla dzieci, stołu kuchennego i krzeseł 
kuchennych, do Centrum Usług i Doradztwo dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w ramach projektu „Dorośli – niezależni – w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia.“ w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działanie 4.1. Innowacje społeczne. 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Stowarzyszenie Na Tak 
60-277 Poznań, ul. Płowiecka 15 
Tel. 618688444, fax: 612224781, e-mail: biuro@natak.pl 
 

KRS 0000070098, NIP 7791065369 
 

Wypełniony formularz oferty w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby 

Stowarzyszenia do 10.09.2018 do godziny 16.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

 

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w zapytaniu ofertowym dostępnym w załączniku. 
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OFERTA 

na zakup mebli 
 

w ramach realizacji projektu „Dorośli – niezależni – w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia.“ 

ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU 

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  
Stowarzyszenie Na Tak 
60-277 Poznań, ul. Płowiecka 15 
Tel. 618688444, fax: 612224781, e-mail: biuro@natak.pl  
KRS 0000070098, NIP 7791065369 
 

2. DANE OFERENTA: 
 

1. Nazwa/ Imię i nazwisko  
2. Adres  
3. Tel/fax  
4. e-mail  
5. NIP  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli: biurek, krzeseł biurowych, szaf biurowych 
zamykanych, regałów, stołu do sali szkoleniowej, krzeseł do sali szkoleniowej, ławy, foteli 
wypoczynkowych, sofy, stolika dla dzieci, krzeseł dla dzieci, stołu kuchennego i krzeseł kuchennych, 
do Centrum Usług i Doradztwo dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu 
„Dorośli – niezależni – w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia.“ w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. 

Podstawowe parametry: 

1. biurko 
1. Wymiary maksymalne 150 cm x 60 cm 
2. szuflady podbiurkowe o szerokości ok. 40 cm 
3. materiał wykonania: płyta pilśniowa, wiórowa lub sklejka 
 
2. krzesło biurowe 
1. wysokość do 100 cm 
2. regulowane za pomocą podnośnika pneumatycznego 
3. regulacja wysokości oparcia 
4. regulacja kątu pochylenia oparcia (od +17˚ do -6˚) 
5. regulacja głębokości siedziska 
6. wyposażone w stałe podłokietniki 
7. materiał wykonania tapicerki: tworzywo 
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3. szafa biurowa zamykana  
- wymiary maksymalne 200 cm x 90 cm 
- materiał wykonania: stal 

- wbudowany sejf 
- spełnia wymagania RODO 
 
4. regał 
- wymiary: dł. 50- 80 cm, szer. 29-40 cm, wys. 140 – 150 cm 
- materiał wykonania: płyta pilśniowa, wiórowa, sklejka lub tworzywo polipropylenowe 
 
5. stół do sali szkoleniowej 
- stół złożony z min. 3 modułów (z możliwością rozdzielenia ich na mniejsze stoliki) 
- stół przeznaczony dla 20 osób 
 
6. krzesło do sali szkoleniowej 
- miękkie, tapicerowane siedzisko  
- ergonomicznie wyprofilowane oparcie (wys. 30-50 cm) 
- wys. całkowita 82 – 87 cm, szer. około 52,5 – 55 cm. 
 
7. ława 
- wymiary minimalne 40 cm x 40 cm 
- modułowa/składana 
- materiał wykonania: płyta wiórowa, meblowa lub sklejka,  
- nogi: płyta wiórowa, pilśniowa , drewno lub metal  
 
8. fotel wypoczynkowy 
- wymiary: wys. do100 cm, szer. do 90 cm, gł. do 95 cm 
- tapicerka siedziska: tkanina 
- wykonanie siedziska: sprężyny, pianka   
- tapicerka oparcia: tkanina 
- wykonanie oparcia: pasy tapicerskie, pianka 
- nogi / stopki: drewno  
- tapicerka: tkanina 
 
9. sofa 
- wymiary: wys. do 86 cm, gł. 80-85 cm, szer. min. 130-140 cm 
- modułowa/składana 
- tapicerka siedziska: tkanina 
- wykonanie siedziska: pianka 
- tapicerka oparcia: tkanina 
- wykonanie oparcia: pasy elastyczne , pianka 
- podłokietniki tapicerowane 
 
10. stolik dla dzieci  
- maksymalna wysokość: 50 cm 
- materiał wykonania: płyta pilśniowa, wiórowa, sklejka lub tworzywo polipropylenowe  
- stabilna lekka konstrukcja, dostosowana do potrzeb dzieci 
 
11. krzesełko dla dzieci 
- maksymalna wysokość: 70 cm 
- materiał wykonania: płyta pilśniowa, wiórowa, sklejka lub tworzywo polipropylenowe 
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- stabilna lekka konstrukcja, dostosowana do potrzeb dzieci 
 
12. stół kuchenny 

- wymiary maksymalnie 180 cm x 120 cm 
- kształt: okrągły lub prostokątny 
- dla 6 osób 
- materiał wykonania: płyta pilśniowa, wiórowa lub sklejka 
 

13. krzesło kuchenne 
- maksymalna wysokość: 100 cm  
- materiał wykonania: płyta pilśniowa, wiórowa, sklejka lub tworzywo polipropylenowe 
 
Wykonawca musi zapewnić dostarczenie ww. mebli do Centrum Usług i Doradztwo dla 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Miejsce dostawy: Poznań 61-725, ul. Mielżyńskiego 27/29 

4. Termin składania ofert 
 

Oferty należy składać od dnia 4.09.2018 do dnia 10.09.2018 do godziny 16.00. 

 

W wersji papierowej na adres wskazany w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres: 
biuro@natak.pl 

 

Wszelkich informacji w zakresie zamówienia udziela: Karolina Dorożała, tel. 660755677, e-
mail: 

 

biuro@natak.pl 
 

 

 

mailto:biuro@natak.pl
mailto:biuro@natak.pl

