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1.   Informacja o Zamawiającym: 

     Zamawiającym jest: 

 

Gmina Piaseczno 

ul. Kościuszki  5 

05-500 Piaseczno 

NIP 123-121-09-62 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyoskiego 

ul. Szkolna 14 

05-500 Piaseczno 

 

   

2. Informacje podstawowe o przedmiocie zamówienia : 

1) Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa stołów i krzeseł do Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie 



2)  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 138 sztuk ławek oraz   

276 sztuk krzeseł fabrycznie nowych wraz z wyposażeniem dodatkowym. 

3. Wymagania dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia : 

1) Wymagania dla krzesła uczniowskiego: 

· Rodzaj krzeseł: 

- krzesła wzmocnione pod siedziskiem 

· Wymiary: 

-  stelaż Ø25 

· Materiał: 

- siedzisko i oparcie sklejka bukowa 

· Rozmiar 

- 12 krzeseł nr 2 

- 40 krzeseł nr 3 

- 104 krzeseł nr 4 

- 120 krzeseł nr 6 

· Kolorystyka 

- stelaż krzeseł nr 2 i 3 żółty 

- stelaż krzesełek nr 4 czerwony 

- stelaż krzesełek nr 6 niebieski 

2) Wymagania dla stoliku dwuosobowego: 

      · Rodzaj stolika: 

      - stolik 2-osobowy do samodzielnego montażu 

      · Wymiary: 

      - stelaż Ø28 

      - obrzeże 2mm 

      - blat 1300 x 500 

      · Rozmiar 

      -  6 stołów nr 2 

     -   20 stoły nr 3 

      -  52 stołów nr 4 

      -  60 stołów nr 6 

     · Kolorystyka 

     - blat w kolorze buk 

    - stelaż stołów nr 2 i 3 żółty 

     - stelaż stołów nr 4 czerwony 

     - stelaż stołów nr 6 niebieski  

3)  Miejsce dostawy: 



  Stoły i krzesła nr 2, 3, 4 oraz 15 stołów i 30 krzeseł nr 6  Szkoła Podstawowa 

nr 5 im. K.K. Baczyoskiego, 

 ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno 

Pozostałe stoły i krzesła nr 6  Szkoła Podstawowa nr 5 w budynku przy ul. 

Sikorskiego 20 05-500 Piaseczno 

4) Dostawa 

Koszty dostawy leżą po stronie Dostawcy 

4. Wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia  

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe – zgodne ze wzorem umowy stanowiącym 

załącznik. 

2) Wykonawca zobowiązany będzie zrealizowad przedmiot zamówienia 

zgodnie z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia,  obowiązującymi 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami oraz z należytą 

starannością i jakością wykonania. 

3) Stoły i krzesła, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia powinny 

posiadad atesty, certyfikaty i aprobaty wymagane właściwymi przepisami 

oraz powinny spełniad wymagania określone w aktualnie obowiązujących 

przepisach, zgodnie z przeznaczeniem dostarczonych krzeseł oraz stołów. 

4) Termin dostawy Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym. 

5) Pozostałe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone są we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia 

oferty. 

 

5. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

    19 sierpnia 2019r. 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


