Znak sprawy: RR/1/2021/BUSBUS
Data: 18.03.2021
Nazwa zadania:
Dostawa wyposażenia biurowego dla Busbus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z realizacją projektu „BUSBUS –
Metawyszukiwarka autobusów na wynajem online” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce
Wschodniej
Procedura rozeznania rynku na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, punkt 6.5.1 Rozeznanie rynku.
Zamawiający:
Busbus Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku,
Ul. Unii Brzeskiej 3/11, kod pocztowy 38-600 miejscowość Lesko,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000810903, NIP 5170402786, REGON 384716130,
Termin dostawy: od daty udzielenia zamówienia przez Zamawiającego do 20.04.2021 w godz. od 08:00. do 18:00
Miejsce dostawy, rozstawienia mebli:
Biurko pracownicze 120x70x75 – 1 szt., Krzesło biurowe 2 szt. pod adres Podwisłocze 40/140, 35-309 Rzeszów, woj. podkarpackie.
Pozostałe elementy zamówienia pod adres ul. Stanisława Skarbińskiego 10/65, 30-071 Kraków, woj. małopolskie;
a) Dostawa zamówienia i odbiór musi być potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez osobę/ osoby ze strony Zamawiającego.
b) Dostawca wystawi fakturę Zamawiającemu po wykonaniu dostawy.
c) Faktura Dostawcy może zawierać wyłącznie towar/ sprzęt dostarczony Zamawiającemu, którego odbiór Zamawiający potwierdził podpisaniem
protokołu odbioru zamówienia.
d) Termin płatności faktury przez Zamawiającego: do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Termin składania ofert: do 25.03.2021 – liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego
Ofertę Wykonawcy mogą składać pisemnie na adres mail: mail@busbus.eu na wzorze oferty (w załączeniu)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
Jeden Wykonawca/ Dostawca może złożyć jedną ofertę.
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Szczegółowy opis części zamówienia zawiera poniższa tabela.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania dotyczące wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia:
GWARANCJA: 5 LAT (60 miesięcy) gwarancji bez ograniczeń na wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, od daty odbioru
przez Zamawiającego;
1.
a)
b)
c)

Ogólne wymagania dotyczące dostawy mebli:
wszystkie koszty dostawy zamówienia ponosi Wykonawca/ Dostawca;
zamówienie obejmuje również wniesienie wyposażenia biurowego/mebli;
Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z transportem
wyposażenia biurowego/mebli Wykonawca usunie na własny koszt;
Zwraca się uwagę, że wszystkie rysunki zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie rysunkami poglądowymi.
e) Wybór kolorystyki mebli nastąpi na etapie realizacji zamówienia.
f) Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności koszty: opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas przewozu i związane
z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego wyposażenia ponosi Wykonawca.
2. Wyszczególnienie elementów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia (tabela):
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Meble wyszczególnienie
Biurko
Wymiary (+/- 2%) :
− długość 160 cm,
− szerokość 70 cm,
− wysokość regulowana
72-82 cm.

Ilość Opis i parametry techniczne
3

Rysunek
poglądowy

Biurko prostokątne o stabilnej i solidnej konstrukcji ramowej oraz regulowanej wysokości.
Blat o wymiarach 160x70 cm grubości 25-28 mm z płyty wiórowej o gęstości powyżej 650kg/m3.
Wysokość regulowana w zakresie (min. 72-82 cm).
Blat biurka wykonany z meblowej trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie melaminowanej o
podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV
grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stabilny stelaż metalowy, czarny chromowany lub malowany proszkowo. Konstrukcja stelaża
ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym min.30x40mm; dla
zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie mniejsza niż 2 mm.
Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub
imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu
ze względu na małą trwałość połączenia.
Stelaż umożliwiający montaż nóg okrągłych (min. ø43 mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez
konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Kształt nogi do wyboru przez Zamawiającego na etapie
składania zamówienia.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny
montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi
do ramy powinien odbywać się za pomocą śrub. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Nogi
o przekroju okrągłym lub profilu kwadratowym zamkniętym, posiadające stopki umożliwiające
regulację wysokości i poziomowanie biurka. Biurko posiadające płynną regulację wysokości w
zakresie min. 72-82cm, z zamontowaną osłoną regulatora. Rama mocowana do blatu na całym jego
obrysie, cofnięta od krawędzi blatu.
GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Szafa biurowa
1
Wymiary (+/- 2%) :
− szerokość 100 cm,
− głębokość 35 cm,
− wysokość 183-190 cm

Szafa wielopoziomowa 3 -poziomowy na segregatory (2 półki), oraz komora dolna i 3 szuflady z boku
konstrukcji.
Konstrukcja wieńcowa, skręcana. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych
niewidocznych na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich
uszkodzenia.
Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.
Wykonana z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o podwyższonej
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trwałości, w klasie higieniczności E1.
Obrzeża termoplastyczne ABS (dopuszcza się PCV) grubości min.2mm dobrane pod kolor płyty –
trwałe i estetycznie zamontowane na wykańczanych krawędziach. Krawędzie obrzeży zaokrąglone
r=2mm.
Korpus wykonany z płyty grubości min.18 mm o gęstości powyżej 750kg/m3, plecy - z płyty grubości
min.16 mm, wieniec górny i dolny - z płyty grubości min.25 mm, półki – grubości min.25 mm o
gęstości powyżej 700 kg/m3.Dopuszcza się plecy z jednego arkusza płyty HDF gr. min. 3mm w
kolorze mebla zamocowane w nafrezowanych płytach korpusu.
Szafa musi posiadać 2 swobodne przestrzenie na segregatory i dokumenty wysokości min. 35cm (u
góry). Półki płytowe o grubości min 25mm w kolorze korpusu. Półki - prócz półki stałej - wyposażone
w system montażu zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji
wysokości +/-35mm. Głębokość półek min.35 cm.
Po lewej stronie przestrzeń o wysokości 75cm, po prawej trzy szuflady wysuwane od boku. Szuflady
wyposażone w uchwyty metalowe czarne, matowe, podłużne.
Szuflady wyposażyć w prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg.
Cokół wysokości min.60mm. Wieniec górny i dolny licowany.
Szafa musi posiadać metalowe stopki umożliwiające poziomowanie obciążonego regału od jej
wnętrza w zakresie min 15mm.
Dopuszcza się podzielenie szafy na dwie części celem zapewnienia stabilności konstrukcji.
Szafa biurowa
Wymiary (+/- 2%) :
− szerokość 40 cm,
− głębokość 40 cm,
− wysokość 183 - 190
cm.
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GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
Szafa 5-poziomowa na segregatory i dokumenty, pół-otwarty. Oraz drzwiami z zamkiem
zakrywającymi dwie dolne półki.
Konstrukcja wieńcowa, skręcana. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych
niewidocznych na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich
uszkodzenia.
Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.
Wykonana z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o podwyższonej
trwałości, w klasie higieniczności E1.
Obrzeża termoplastyczne ABS (dopuszcza się PCV) grubości min.2mm dobrane pod kolor płyty –
trwałe i estetycznie zamontowane na wykańczanych krawędziach. Krawędzie obrzeży zaokrąglone
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r=2mm.
Korpus wykonany z płyty grubości min.18 mm o gęstości powyżej 750kg/m 3, plecy - z płyty grubości
min.16 mm, wieniec górny i dolny - z płyty grubości min.25 mm, półki – grubości min.25 mm o
gęstości powyżej 700 kg/m3.Dopuszcza się plecy z jednego arkusza płyty HDF gr. min. 3mm w
kolorze szafy zamocowane w nafrezowanych płytach korpusu szafy.
Szafa musi posiadać 5 swobodnych przestrzeni na segregatory i dokumenty wysokości min. 35cm.
Półki płytowe o grubości min 25mm w kolorze korpusu. Półki - prócz półki stałej - wyposażone w
system montażu zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji wysokości
+/-35mm. Głębokość półek min.35 cm.
Cokół wysokości min.60mm. Wieniec górny i dolny licowany.
Szafa musi posiadać metalowe stopki umożliwiające poziomowanie obciążonego szafy od jej wnętrza
w zakresie min 15mm.
Dopuszcza się posadowienie szafy na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej
proszkowo.
Drzwi wyposażone w uchwyt metalowy, czarny, matowy, podłużny. Zamek z wymienną wkładką
patentową, wyposażoną w dwa klucze łamane.
GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
Szafa biurowa
zamykana
Wymiary (+/- 2%) :
− szerokość 50 cm,
− głębokość 40 cm,
− wysokość 75 cm
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Korpus oraz frontu wykonane z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o
grubości min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone
obrzeżem ABS lub PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone r=2mm.
Wieniec dolny łączony z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe
połączenia elementów płytowych należy wykonać przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz
mimośrodowych zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych
elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.
Szafa posadowiona na cokole.
Otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą uchwytu metalowego, podłużnego czarnego,
matowego.
Będzie posiadać jedną półkę (przestrzeń) u góry oraz trzy szuflady.
Szuflady wyposażyć w prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg.
GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
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Krzesło obrotowe
pracownicze
tapicerowane
z podłokietnikami
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Biurko pracownicze
Wymiary (+/- 2%) :
− długość 120 cm,
− szerokość 70 cm,
− wysokość 75 cm.

Krzesło biurowe - obrotowe
Wysokość całkowita: 1010-1215 mm
Wysokość siedziska: 445-575 mm
Wysokość oparcia: 580-660 mm
Szerokość siedziska: 490 mm
Głębokość siedziska: 460 mm
Podstawa: TS16-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne
Mechanizm: IBRA asynchroniczny
Podnośnik: pneumatyczny, standardowy
Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Pianka siedziska: cięta
Pianka oparcia: cięta
Podłokietniki: R15G3-CR: reg. 2D, materiał – tw. sztuczne (PA+GF), nakładki – tw.
sztuczne (PU)
Wysokość podłokietnika: 180-260 mm
Regulacja wysokości oparcia: tak
Pakowanie: karton – 1 sztuka
GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

1 Biurko prostokątne o stabilnej i solidnej konstrukcji regulowanej wysokości.
Blat o wymiarach 120x70 cm grubości 25-28 mm z płyty wiórowej o gęstości powyżej 650kg/m3.
Blat biurka wykonany z meblowej trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie melaminowanej o
podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV grubości 2
mm, w kolorze blatu.
Nogi metalowe, matowe, czarne. Kształt nogi do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania
zamówienia.
Prawa część biurka wyposażona w szeroką na 40cm przestrzeń z szufladą i komorą przedzieloną półki
zamykane drzwiami.
Otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą uchwytu metalowego, podłużnego czarnego,
okrągłego.
Szufladę wyposażyć w prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg.
GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego,
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