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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Kalisz, dnia 1.10.2015 

Informacje o Zamawiającym: 
Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  
Pawłówek 35  
62-800 Kalisz 

 

 
Z związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD” w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 5.1. Działanie 5.1 ‘Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym’ Oś 

priorytetowa 5: ‘Dyfuzja innowacji’ Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na zakup: 

 
Wyposażenie budynku – 1 komplet 

 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest skupianie przedsiębiorstw instytucji (naukowych, otoczenia biznesu) celem rozwoju branży spożywczej tj. produktów o innowacyjnych, 

nowoczesnych rozwiązaniach prozdrowotnych, funkcjonalnych, które stanowią przyszłość rozwoju rynku i decydują o wprowadzeniu nowej jakości w segmencie żywienia.  

 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup wyposażenia budynku powiązania korporacyjnego(1 komplet), składającego się z: 

wyposażenia sali konferencyjnej, wyposażenia biur, wyposażenia open space, wyposażenia pomieszczeń socjalnych.  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

LP. Rodzaj Ilość Materiał Wymiar(mm) Kolor 

1 Biurko 40 Płyta melaminowana  nie mniejszy niż 1600x700x750 ,  preferowana okleina naturalna 

      Stelaż metalowy      
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2 Wysłona przednia podblatowa   6 metalowa nie mniejszy niz 1300x370 preferowany kolor szary 

            

3 Krzesło 39 krzesło obrotowe  693x693 x(1050-1265) preferowany kolor tapicerki  grafit  

      stelaż metalowy   preferowany kolor chrom 

      kolka miękkie     

      siatka   preferowany kolor szary 

            

4 Szafa aktowa zamknięta 5 Płyta melaminowana  nie mniejszy niż 800x400x1125  preferowana okleina naturalna 

      Drzwi skrzydłowe      

      Zawias     

       Uchwyt      

      Zamek patentowy      

            

            

5 Szafa aktowa zamknięta z szybą 2 Płyta melaminowana nie mniejszy niż 800x400x1125  preferowana okleina naturalna 

      Drzwi szklane     

      Zawiasy      

      Uchwyt      

      Zamek patentowy      

            

6 Kontener 3 szufladowy 6 płyta laminowana  nie mniejszy niż 400x450x585 preferowana okleina naturalna 

      prowadnice      

      zamek centralny     

      mobilny     

            

7 Biurko 2 Płyta wiórowa  1600x800x730 preferowana okleina naturalna 
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      Stelaż metalowy   preferowany chrom  

            

8 Krzesła  10   550x530x830   

      Skóropodobna      

      Oparcie:  pianka      

      Siedzisko: pianka     

      stelaż metalowy     

            

9 Stolik  2 blat 800x800x450-470   

      Rura stalowa    preferowany chrom  

            

      Płyta ABS   preferowany kolor biały 

      Lacobel   preferowany kolor bialy 

            

10 Fotel 4 Stelaż: metalowy  790x670x750 preferowany chrom  

      Siedzisko: pianka   preferowana skóropodobna 

            

11 Meble recepcyjne 1 komplet   blat  recepcyjny , szafki     

            

12 Wysłona przednia nadblatowa 17 płyta laminowana z poduszka tkaninowa nie mniejszy niż 1300x370 preferowany kolor szary 

13 Wysłona boczna nadblatowa 12 płyta laminowana nie mniejszy niż 650x370 preferowany kolor szary 

            

            

14 Szafa 8 skrytkowa 6 Płyta melaminowana  nie mniejsza niż 800x400x1900  preferowana okleina naturalna    

      Drzwi skrzydłowe      
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      Zawias     

       Uchwyt      

      Zamek patentowy      

15           

  Sofa 1 tapicerka skóropodobna 2220x890x750   preferowany kolor czarny 

      siedziska: pianka        

      oparcie: pianka      

            

      stelaż: na płozie   preferowany chrom  

            

16 Sofa 1 tapicerka skóropodobna 1570x890x750   preferowany kolor czarny 

      siedziska: pianka        

      oparcie: pianka      

            

      stelaż: na płozie   preferowany chrom  

            

            

17 Fotel 1 tapicerka skóropodobna 920x890x750   preferowany kolor czarny 

       siedzisko: pianka        

      oparcie: pianka      

            

      stelaż: na płozie   preferowany chrom  

            

            

18 Stolik 1   1200x850x300    

      blat: płyta wiórowa, okleina modyfikowana   preferowana okleina naturalna 



 

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

      stelaż: na płozie   preferowany chrom  

            

19 Podnóżek 1 tapicerka skóropodobna 680x640x360-500 preferowany kolor czarny 

      kubełek: metalowy stelaż ;pianka poliuretanowa      

      chrom     

      kolka miękkie     

            

20 Krzesło obrotowe 1 tapicerka skóropodobna 680x640-720x1200-1300 preferowany kolor czarny 

      kubełek: metalowy stelaż;pianka poliuretanowa      

      stelaż   preferowany chrom  

      kolka miękkie     

            

            

21 Szafa aktowa zamknięta 2 Płyta melaminowana  nie mniejszy niż 800x400x1125  preferowana okleina naturalna 

            

22 Biurko z kontenerem 1 Płyta melaminowana  nie mniejszy niż 1600x700x750 preferowana okleina naturalna 

      Stelaż metalowy    preferowany kolor chrom 

            

            

23 lampa wolnostojąca 1   

wysokość nie mniejsza niż 
1,5m,szerokość: nie mniejsza niż 

30 cm  
 

24 lampa biurkowa 1   
Wysokość nie mniejsza niz 30 cm, 
szerokość nie mniejsza niż 10 cm    

            

25 żaluzje 4  automatyczne na okna o wymiarach: 1200x2500   

        2100x2500    
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        1200x2500   

        4800x2500   

            

26 Krzesło obrotowe  2 tapicerka skóropodobna 680x640x920-1090   

      kubełek: metalowy stelaż ;pianka poliuretanowa      

      stelaż   preferowany kolor chrom 

      kolka miękkie     

            

27 Szafa aktowa zamknięta 2 płyta melaminowana  nie mniejszy niż 800x400x1800  preferowana okleina naturalna 

      Drzwi skrzydłowe      

      Zawias     

       Uchwyt      

      Zamek patentowy      

            

28 Szafa aktowa zamknięta z szyba  1 Płyta melaminowana  nie mniejszy niż 800x400x1800    

      Drzwi szklane   preferowana okleina naturalna 

      Zawiasy      

      Uchwyt      

      Zamek patentowy      

      
 

    

            

29 Szafa odzieżowa  1 Płyta melaminowana nie mniejszy niż 600x400x1500  preferowana okleina naturalna 

      Drzwi skrzydłowe     

      Zawiasy      

      Uchwyt      

      Zamek patentowy      
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      Wieszak     

            

30 Fotel 3   670x600x860   

      kubełek: pianka      

      tapicerka    preferowana tapicerka materiałowa 

      stelaż   preferowany kolor chrom 

            

31 Stolik 2 blat 800x800x450-470   

      Rura stalowa    preferowany kolor chrom 

            

      Płyta laminowana   preferowana okleina naturalna 

            

32 Szafka pod lodówkę 1 Płyta melaminowana  nie mniejsza niż 600x600x860 preferowana okleina naturalna 

            

       Ściany tylne   Płyta HDF     

      Drzwi skrzydłowe      

      Zawias     

       Uchwyt      

            

33 Szafa otwarta 3 płyta melaminowana  nie mniejszy niż 800x400x1125  preferowana okleina naturalna 

            

            

34 Fotel 3 kubełek: pianka     

      tapicerka    preferowana tapicerka materiałowa 

      stelaż drewniany     

  pomieszczenia socjalne-3 kuchnie o 3 komplety  
Powierzchnie pomieszczeń socjalnych:I- ok. 2,3 m 

2,II-ok.5,6 , m 2III-ok.5,6 m 2     
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35 na wyposażenie każdego z pomieszczenia składają sie: 

 
      

  

szafki podblatowe, szafki wiszące, zmywarka, płyta grzewcza 

dwupalnikowa, lodówka, mikrofala,zlew z ociekaczem, kran, 

kosz na śmieci    

Szafki dolne: nie mniejsze niż wys. 850mm x gł. 500 
Szafki wiszące: nie mniejsze niż wys. 700 x gł. 300 

Zmywarki podblatowe (szer.45cm –do 2 
pomieszczeń), zmywarka podblatowa( szer. 60 cm 
–do 1 pomieszczenia),kosz na śmieci chromowany 

zakryty górną klapą, lodówka z zamrażarką 
podblatowa wys. ok. 86 cm ,mikrofalówka 

wolnostojąca preferowany kolor aluminium, z 
elektronicznym wyświetlaczem, pojemność nie 
mniejsza niż 20l,moc nie mniejsza niż 1000W     

  
 

        

36 ekspres do kawy 2 Ciśnieniowy na kawę ziarnistą     

37 lodówka  1 Lodówka z zamrażarką podblatowa wys. ok. 86 cm      

38 odkurzacz 1 Odkurzacz o mocy ssania nie mniejszej niż 350 W      

39 wieszaki 25 
Samostojące lub mocowane do ściany, min 4 

haczyki      

40 kosz na śmieci  17 Chromowane, zakryte klapą górną      

 

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2015 

Kryteria wyboru ofert: 

 
A. obligatoryjne: 

• Złożenie oferty na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę 

oferty netto, termin wykonania zamówienia, okres ważności oferty i datę jej sporządzenia. 

• Złożenie oświadczeń według wzoru wskazanego w formularzu ofertowym. 

• Okres ważności oferty – min. 60 dni od daty złożenia oferty 

 
B. punktowe: 
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Kryteria wyboru 
Punktacja 

 
Ocena kryterium 

Łączna cena netto oferty  100 

                                     Cmin 

          Cena netto =        ---------- * 100 

                                       Cr  

 gdzie:  

 Cmin – cena w  ofercie najtańszej 

 Cr – cena w ofercie rozpatrywanej                  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać pocztą lub osobiście do dnia  8.10.2015 r na adres: 

Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  

Pawłówek 35  

62-800 Kalisz 

 
Zastrzeżenia 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  do żadnego określonego działania.  

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje 

Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku 

z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

• Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

Formularz ofertowy  

                                                                                                Miejscowość, dnia ………………..  

 

 

.........................................  

(Dane Wykonawcy)  

 

OFERTA Dla Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35, 62-800 Kalisz 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedkładam ofertę cenową na zakup  

Zakup wyposażenia budynku powiązania korporacyjnego(1 komplet), składającego się z: 

wyposażenia sali konferencyjnej, wyposażenia biur, wyposażenia open space, wyposażenia pomieszczeń socjalnych 

 

LP. Rodzaj Ilość Netto Brutto 

1 Biurko 40     

2 Wysłona przednia podblatowa   6     

3 Krzesło 39     

4 Szafa aktowa zamknięta 5     

5 Szafa aktowa zamknięta z szyba  2     

6 Kontener 3 szufladowy 6     

7 Biurko 2     

8 Krzesła  10     

9 Stolik  2     

10 Fotel 4     

11 Meble recepcyjne  1 komplet     



 

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

12 Wysłona przednia nadblatowa 17     

13 Wysłona boczna nadblatowa 12     

14 Szafa 8 skrytkowa 6     

15 Sofa 1     

16 Sofa 1     

17 Fotel 1     

18 Stolik 1     

19 Podnóżek 1     

20 Krzesło obrotowe 1     

21 Szafa aktowa zamknięta 2     

22 Biurko z konterem 1     

23 lampa wolnostojąca 1     

24 lampa biurkowa 1     

25 żaluzje 4      

26 Krzesło obrotowe  2     

27 Szafa aktowa zamknięta 2     

28 Szafa aktowa zamknięta z szyba  1     

29 Szafa odzieżowa  1     

30 Fotel 3     

31 Stolik 2     

32 Szafka pod lodówkę 1     

33 Szafa otwarta 3     

34 Fotel 3     

35 pomieszczenia socjalne-kuchnie 3 komplety     

36 ekspres do kawy 2     

37 lodówka  1     

38 odkurzacz 1     
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39 wieszak 25     

40 kosz na śmieci  17     

 

Netto:…………………………………………………………… zł 

 

Vat :…………………………………………………………………zł 

 

Brutto:……………………………………………………………. Zł. 

 

Termin realizacji: …………………………………… 

 

Okres ważności oferty: ……………… dni od daty złożenia 

 

UWAGA! W zaoferowanej cenie muszą być zawarte wszelkie koszty z tytułu realizacji zamówienia.  

 
Składamy następujące oświadczenia: 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.  

2. Akceptujemy termin Wykonania przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.  

3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w terminie zaproponowanym przez 

Zamawiającego. 

4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

......................................................................................................  

/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/  
(imię, nazwisko, podpis)  


