
Zaproszenie do złożenia oferty 

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem, 
sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem  

(w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego):  
REGAŁÓW METALOWYCH do magazynu w ilości 50 sztuk 

(przedmiot zamówienia) 
 

 
 

Zamawiający: URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 
Aleje Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
 

Opis przedmiotu 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań 
i rozstawieniem 50 szt. regałów metalowych. 
 
Specyfikacja regałów metalowych: 

1 Wymiary 
wysokość: 2300-2500 mm 
szerokość: 1100-1200 mm 
głębokość: 400 mm  

2 
Dopuszczalne 
obciążenia 

nośność półki min. 100 kg 

3 Ilość półek w regale 6 sztuk 

4 Półki 

metalowe malowane proszkowo, farbą odporną na 
ścieranie, wykonane z blachy o  grubości min. 1 mm, 
nośność półki min. 100 kg, montowane  do słupków 
regałowych (nóg) za pomocą śrub 

5 Słupki regałowe (nogi) 

metalowe, malowane proszkowo, farba odporną na 
ścieranie, każda wykonana w całości z jednego elementu 
(nie łączone), grubość blachy min. 2 mm, umożliwiające 
regulację wysokości zamocowanych półek min. co 50 mm, 
zabezpieczone stopkami dla ochrony podłoża 

6 Regały powinny posiadać tabliczki z możliwością umieszczania w nich opisu 
zawartości regału, instalowane na panelach frontowych każdej półki 

7 Regały powinny posiadać zamontowane ograniczniki tylne i boczne, 
zabezpieczające teczki aktowe przed przemieszczeniem poza regał 

8 
Do malowania regałów nie wolno stosować farb, lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne,  
a zwłaszcza formaldehyd, ksylen i toluen 

9 Regały powinny mieć wytrzymałą i stabilną konstrukcję  

10 
Regały muszą spełniać wymagania Polskich Norm: PN 78/M-78320, PN 88/M-7831, 
PN 89/M-78322 

  
 

Szacunkowa wartość 
zamówienia: 

Nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto. 

Termin wykonania 
zamówienia i miejsce 
dostarczenia regałów: 

Termin dostawy:  do 30 dni od dnia podpisania umowy, przy czym montaż oraz 
rozstawienie regałów nie może trwać dłużej niż 2 dzień/dni (w godzinach pracy urzędu). 
Miejsce dostawy: 
10 szt. – Oddział Terenowy UTK w Gdańsku ul. Strzelecka 7B, 08-803 Gdańsk  
40 szt. – Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
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Sposób obliczenia ceny: Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w 
niniejszym zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z oferentami. 
 

Warunki udziału w 
postępowaniu: 

Wykonawca dołącza do oferty: 
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1); 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

3. karta katalogowa 
Kryterium wyboru oferty 
najkorzystniejszej: 

Cena 

Termin składania ofert: do dnia 16.07.2015 r., godz. 10:00  

Sposób składania ofert: Oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
lukasz.ostaszewski@utk.gov.pl 

Osoba wyznaczona do 
kontaktów: 

e-mail: lukasz.ostaszewski@utk.gov.pl , tel. 889-666-757 

 
 

2 
 

mailto:lukasz.ostaszewski@utk.gov.pl


Załącznik nr 1 
 
 
 
………………………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………… 

REGON Wykonawcy: ………………………………………………………………………………. 

NIP Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

Imię i Nazwisko: ……………………………….……………………………………………………… 

Stanowisko: ……………………………………..……………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………..………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………..………………………………………… 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 134 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na:  

Zakup i dostawę wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem (w pomieszczeniach wskazanych 
przez Zamawiającego): regałów metalowych do magazynu w ilości 50 sztuk, składamy niniejszą ofertę na 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższa tabelą: 

 

 
Przedmiot zamówienia 

(nazwa/oznaczenie) 
Ilość 
szt. 

Cena jednostkowa 
netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto 

 
Regał magazynowy 

 
Producent: …………………………………… 
Model: ………………………………………… 

 

50 szt.     
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Do oferty załączono: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie 
wynika z odpisu z właściwego rejestru); 

3. Karta katalogowa 
 

 

 

 
.................................... , dnia .................................. 

............................................................. 
( podpis i pieczęć Wykonawcy ) 
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