
 
 
 
 
Znak: OiN.033.12.2012                                                                                      Kozienice 14.02.2012r. 
 
                                                                                                 
 

 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach (26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28) zaprasza do złożenia 
propozycji cenowej na „Zakup mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. 
(Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2010r. Nr 133 
poz. 759 z późn. zm.) 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
Propozycję cenową należy złożyć do dnia 22.02.2012r. drogą e-mail na adres: 
zamowienia@kozienicepowiat.pl, lub faksem: 48 611 7306 lub poprzez pocztę na w/w adres w 
zamkniętej kopercie. Ceny podane w propozycji cenowej należy podać w PLN w kwotach brutto. 
Zawarta cena ma obejmować całość zamówienia. W koszcie zamówienia należy ująć koszt dostawy 
do siedziby zamawiającego. Osoba do kontaktów: Jan Mazur Tel. 48 611 7323. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia. 
3. Kryterium wyboru propozycji cenowej: najniższa cena – 100% 
4. Meble biurowe zgodne z poniższym opisem. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 
1) Biurko komputerowe z miejscem na klawiaturę i jednostkę komputerową w kolorze buk  
Szerokość – 0,60 m 
Wysokość – 0,74 m 
Długość – 1,20 m 
Szerokość szuflady na klawiaturę – 0,90 m 
Szerokość szafki na jednostkę komputerową – 0,30 m, wysokość – 0,50 m 
Sztuk 1 
 
2) Fotel gabinetowy Nova Wood, chrom, z mechanizmem Multiblock front, tapicerowany skórą licową SD-
09 (kolor miodowy), podłokietniki drewniane na wysoki połysk w kolorze - czereśnia  - sztuk – 2 
 
3) Krzesło Samba chrom, tapicerowane skórą licową SD-09 (kolor miodowy), podłokietniki drewniane na 
wysoki połysk w kolorze - czereśnia  sztuk – 15 
 
4) Stojak na gazety na format A-4, wysokość 180 cm, duraluminium z okrągłą podstawą - szt. 1 
 
5) Stolik okolicznościowy okrągły o wymiarach: 800 mm średnica blatu, 600 mm wysokość, elementy 
drewniane (blat, nogi lub nakładki na nogi) w kolorze wiśnia na wysoki połysk, z płyty meblowej lub 
drewna litego – szt. 1 
 
Po zaakceptowaniu propozycji cenowej Zamawiający oczekuje przesłania wzorników na kolory tapicerki 
skórzanej i kolory elementów drewnianych do akceptacji. Realizacja zamówienia nastąpi po akceptacji 
wzorników kolorystyki drewna i tapicerki. 
 
Propozycję cenową należy przesłać do dnia 22.02.2012r. 
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