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Rzeszów, 27.08.2020 r. 

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 

na dostawę mebli dla potrzeb utworzenia Środowiskowych  Klubów Wsparcia w ramach projektu 

„ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

ANIMA M. Serafin, A. Wołkanowska s.c., ul. Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów, NIP 8133634908, 

REGON 180612781. 

2. Tryb udzielania zamówienia 

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla ANIMA s.c. z siedzibą w Rzeszowie, dla potrzeb 

utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w Kolbuszowej oraz Rzeszowie, w ramach projektu pt. 

„ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa 

VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  

Zamówienie obejmuje dostawę produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli.  

Lp. Rodzaj produktu Ilość Opis produktu 

1.  Zestaw mebli do 

kuchni  

1 szt. W skład zestawu wchodzą:  

- szafka górna – 1 szt. – 30 x 95 cm, płyta MDM z laminatem szary 

połysk, otwierana na bok 

- szafka górna – 2 szt. – 60 x 95 cm, płyta MDM z laminatem szary 

połysk, dwudrzwiowa,  

- szafka górna – 2 szt. – 60 x 36 cm, płyta MDM z laminatem szary 

połysk, drzwiczki uchylane do góry, 

- szafka dolna – 1 szt. – 60 x 82 cm, płyta MDM z laminatem szary 

połysk, z szufladą, 

- szafka pod zabudowę piekarnika i kuchenki mikrofalowej – 1 

szt. – 60 x 207 cm, płyta MDM z laminatem szary połysk, z dwoma 

szufladami, 

- szafka dolna z cargo – 1 szt. – 30 x 82 cm, płyta MDM z laminatem 

szary połysk, 

- szafka górna z okapem – 1 szt. – 60 x 68 cm, płyta MDM szary 

połysk, uchylna do góry,  

- szafka dolna  - 1 szt. – 60 x 82 cm, płyta MDM z laminatem szary 

połysk, z czterema szufladami,  

- blat - z płyty MDM, grubość 38 mm, głębokość 60 cm, długość 2,1 

m, okleina dąb lancelot 
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Dodatkowo zestaw mebli zawiera:  

- cokół – 1 szt. – 2 500 x 100 mm, szary 

- uszczelka do cokołu – 1 szt. - szer. 16 mm, dł. 4 m 

- wkład na sztućce – 1 szt. – szer. 60 cm, biały, 

- listwa montażowa – 1 szt. – 200 cm, ocynk biały, 

- mechanizm szufladowy – 10 szt.  

- amortyzator domknięcia szuflad – 10 szt.  

- amortyzator domknięcia frontu 10 szt.  

- uchwyty do szafek – 15 szt., kolor nikiel satyna  

2.  Półka  1 szt. Półka wolnowisząca, wys. 24 x szer. 153 x gł. 23,5 cm, płyta MDM z 

elementami drewnianymi -dąb naturalny, okleina biały połysk. 

3.  Komoda 1 szt.  Wys. 106 x gł. 40 x szer. 58,5 cm, płyta MDM z elementami 

drewnianymi- dąb naturalny, okleina biały połysk, pięć szuflad. 
4.  Szafka z szufladą  1 szt.  Gł. 40 cm x szer. 53,5 x wys. 40 cm, płyta MDM z elementami 

drewnianymi – dąb naturalny, okleina biały połysk, 1 szuflada 

5.  Komoda z 

szufladami i 

drzwiczkami  

1 szt.  Gł. 40 x szer. 153, 5 x wys. 85,5 cm, płyta MDM z elementami 

drewnianymi – dąb naturalny, okleina biały połysk, 3 szuflady, troje 

drzwiczek. 

6.  Regał 

dwudrzwiowy 

1 szt.  Gł. 40 x szer. 93,5 x wys. 125,5 cm, 1 drzwi - szkło /płyta, 1 drzwi – 

płyta, wykonany z płyty MDM z elementami drewnianymi – dąb 

naturalny, okleina biały połysk.   
7.  Stół rozsuwany  1 szt.  Dł. 140-180 x szer. 80 cm x wys. 75,5 cm, płyta MDM z elementami 

drewnianymi – dąb naturalny, okleina biały połysk, nogi drewniane. 

 

Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń 

prawami osób trzecich. Dostarczane produkty muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające 

wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które Wykonawca 

przedłoży na żądanie Zamawiającego. Gwarancja min. 24 miesiące. 

4.  Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia – 35-312 Rzeszów, ul. Grabskiego 8/8A, 36-100 Kolbuszowa, ul. 

Tyszkiewiczów 2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2020 roku. 

5. Sposób, termin i miejsce składania ofert 

a. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać listownie na adres Zamawiającego 

lub na adres e-mail anima@anima.rzeszow.pl.  

b. Termin składania ofert – 04.09.2020 roku, godz.16.00. 

 

6. Kontakt z Wykonawcami  

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Marta Serafin, tel. 607 379 489. 

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:  

1. Formularz oferty. 

         ………………..  

                       Marta Serafin 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Zamawiający:  

ANIMA M. Serafin, A. Wołkanowska s.c.   

ul. Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów 

 

Wykonawca: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: …………………………………………………………............................... 

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: …………………………………… 

Telefon, adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………… 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 4/2020 na dostawę mebli dla potrzeb utworzenia 

Środowiskowych Klubów Wsparcia w Kolbuszowej oraz Rzeszowie,  składam ofertę na realizację 

zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia za kwotę …………………………………………netto  

(słownie ………………………………………………………………………………………. ), 

 podatek VAT …………………………. zł,  

(słownie .......................................................................................................................................) 

.................................................................brutto 

(słownie .......................................................................................................................................) 

Lp. Rodzaj produktu Ilość Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartość 

netto  

Wartość 

podatku 

VAT  

Wartość 

brutto  

1.  Zestaw mebli do kuchni  1 szt.     
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2.  Półka  1 szt.     

3.  Komoda 1 szt.      

4.  Szafka z szufladą  1 szt.      

5.  Komoda z szufladami i 

drzwiczkami  

1 szt.      

6.  Regał dwudrzwiowy 1 szt.      

7.  Stół rozsuwany  1 szt.      

RAZEM    

 

 

………………………………            …………………………………………………. 

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców) 


