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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy 
 
w dniu ……………………………. 2017 r. w Poznaniu, pomiędzy: 
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, o numerze NIP: 
7781346888, Regon 631257816 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym”  
a 
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…… 
reprezentowanym przez:  
 
…………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
 
 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego     
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                   

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. )  
w trybie przetargu nieograniczonego 

„Na dostawę mebli wraz z wniesieniem i montażem na potrzeby Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”,  

znak postępowania: DA-IV-1.272.2.2017  
zawarto umowę o następującej treści: 

 
 

§ 1   
Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli, w ilościach, 
o parametrach technicznych i jakościowych zgodnych z ofertą Wykonawcy z dnia 
………………….. (przedłożoną w dniu……..…………..) oraz z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zatwierdzonej                                                         
w dniu…………….……….), stanowiącymi integralną część niniejszej  umowy. 
 

§ 2 
Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedzib Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34                         
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w Poznaniu, al. Niepodległości 18 w Poznaniu, ul. Kościuszki 95 w Poznaniu                         
bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Dostawa nastąpi  w terminie                    
do …….. (zgodnie z ofertą wykonawcy, nie więcej niż do 35) dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów 
(wybarwień) płyt oraz materiałów przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu 
umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy uwzględniając wymagania 
Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli objętych przedmiotem umowy.   

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego w ust. 1 własnym 
transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokona montażu i wniesienia mebli do miejsc 
wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie, co najmniej na 3 dni 
robocze przed terminem, o którym mowa w ust. 1. Dni robocze to dni pracy 
Zamawiającego.  

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonego 
zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 pod adresem wskazanym tamże. 

6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego                        
przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.    

7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 6 powinien zawierać w szczególności: 
a) dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy, 
b) ilość oraz rodzaj przedmiotu umowy, 
c) informację o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu przedmiotu umowy, 
d) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad,                  
w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia wad będzie stanowić podstawę 
do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.    

8. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony 
Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.  

 
§   3 

Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie              
w wysokości:. ………………….. zł netto (słownie:…………………………………………....) 
…………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………....) 
w tym podatek VAT w wysokości 23% i kwocie ……….………… zł                              
(słownie: ……………………………………………....). 

2. Rozliczenie między Stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich. 
3. Cena nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.  
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania niniejszej umowy.  
5. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze                              
w terminie 21 dni od daty otrzymania  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. 
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6. Faktura zostanie wystawiona, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 7,  na Województwo Wielkopolskie z siedzibą 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,                                       
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 7781346888, Regon: 631257816. 

7. Faktura winna być doręczona na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Administracyjny, al. Niepodległości 34 ,                 
61-714 Poznań.  

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów                  
i usług. 

 
§   4 

Oświadczenia i odpowiedzialność Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem mebli objętych przedmiotem umowy, 
posiada prawo swobodnego nimi dysponowania oraz że meble są fabrycznie nowe,               
nie posiadają żadnych wad fizycznych, a także żadnej wady prawnej, w szczególności             
nie są obciążone prawami osób trzecich.  

2. Wykonawca zapewnia, że meble są najwyższej jakości, spełniają wymagania wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa oraz są zgodne z obowiązującymi normami                        
i warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofercie 
przetargowej.  

 
§  5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy  
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:                                               
a. 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy                      
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                                                            
b. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia                           
w  dostarczeniu całości lub części przedmiotu niniejszej umowy,                      

    c. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia                           
w  dostarczeniu całości lub części przedmiotu niniejszej umowy w stanie wolnym od wad, 
licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad.  

2.  W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy lub nienależytego 
wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji                                     
o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia.  

 
 
3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia                                      

przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych jak też kar umownych. 
4. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni                                            

od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku 
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uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę 
wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 
§   6 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na meble objęte przedmiotem umowy,                      
na okres – w zależności od rodzaju mebli: 

     - dożywotniej na zawiasy, 
     - … miesięcy na pozostały przedmiot umowy (zgodnie z ofertą wykonawcy, nie krótszy 

niż 36 miesięcy).      
Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń dla całości 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem umowy dokumenty  
gwarancyjne jeżeli faktura nie stanowi podstawy do reklamacji. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.  

7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 
wszelkich zaistniałych wad przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany 
poszczególnych mebli lub elementów mebli, które w okresie gwarancji okażą się 
wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych 
materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania                          
lub z innych przyczyn. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany 
będzie, w przypadku wystąpienia wady mebli objętych przedmiotem umowy,                       
do naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych 
od daty doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego                                   
za pośrednictwem faksu na numer ............................ lub poczty elektronicznej na adres: 
.....................................@............................... . 

9. Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne 
koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady 
obciążają Wykonawcę.  

10. W przypadku niemożności usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
uszkodzonego mebla na fabrycznie nowy taki sam model.   

11. W przypadku naprawy mebli, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres wykonywania 
naprawy, natomiast w przypadku dokonania wymiany mebli okres gwarancji zostanie 
ustalony zgodnie z gwarancją nowych mebli, przy zachowaniu warunku określonego                 
w ust. 1.    

12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe                        
z przyczyn tkwiących w meblach objętych przedmiotem umowy w chwili dokonania jego 
odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne mebli powstałe                        
z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność,                         
pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.  
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13. Za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi  
na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres rękojmi zgodnie                    
z  art. 558. § 1 kodeksu cywilnego zostaje wydłużony do 36 miesięcy licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń dla całości przedmiotu umowy. 

14. Jeżeli gwarant, którego obowiązki przy realizacji niniejszej umowy pełni Wykonawca,             
po wezwaniu do usunięcia wad bądź wymiany objętych przedmiotem umowy mebli,              
nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy bądź wymiany przedmiotu 
umowy na wolny od wad w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest 
uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 
§   7 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji  
 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i będzie przestrzegać „Polityki Bezpieczeństwa 
Informacji” oraz „Wytycznych bezpieczeństwa informacji” obowiązujących                                    
u Zamawiającego. Powyższe dokumenty zostały przekazane Wykonawcy w postaci 
elektronicznej na adres e-mail …………………………………………… . 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji pozyskanych                     
od Zamawiającego w toku wykonania usługi i nieujawnienia ich bez pisemnej zgody 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zachowanie poufności obowiązuje również 
po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. 

 
§   8 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 
 
1. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy,                                   

w tym do protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający upoważnia: 
1) Joannę Szpilewicz tel. 0-61 626-69-19, e-mail: joanna.szpilewicz@umww.pl;  

     2) Karolinę Kmin-Pawłowską tel. 0-61 626-69-18 e-mail: karolina.kmin-
pawlowska@umww.pl 

2. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy,                                          
w tym do protokolarnego przekazania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 
upoważnia …………….…………………................, tel. ………..………………,                 
e-mail: ………………………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 
§  9 

Zmiany umowy 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy               
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić                             
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
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należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                             
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
5. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w szczególności: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  
   (np. zmiana nr rachunku bankowego), 

  b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
     Stronami. 

 
§  10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby 
trzeciej.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                       
( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

3. W przypadku powstania sporów w trakcie realizacji niniejszej umowy właściwym                                 
do ich rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1)                      
dla każdej ze Stron.  

 
 
 

                      ZAMAWIAJĄCY:                          WYKONAWCA: 
 
 

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

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy – formularz ofertowy oraz formularz cenowy 
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru 
Załącznik nr 4 – Atesty i certyfikaty mebli 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 
 
Zgodnie z umową …………………………………. z dnia 
……………………………….. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. 
Niepodległości 34, 61-714 Poznań                    a 
…………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………
………...............................................................................................................................
...........................                                       odbył się odbiór dostarczonych, wniesionych 
i zamontowanych mebli zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 
Miejsce dostawy: …………………………………… Poznań 
 

NR 

POZYCJI 

W OPZ 

RODZAJ PRZEDMIOTU UMOWY ILOŚĆ 
POTWIERDZENIE 

ODBIORU 

 

INFORMACJA 

O BRAKU LUB 

ISTNIENIU 

WAD 

1.1 
Biurko pracownicze z blendą przednią, z 
szufladą na klawiaturę,                       stelaż 
4-nożny wymiary: 140x70x74 h cm  

34 
  

1.2 
Biurko pracownicze z blendą przednią, z 
szufladą na klawiaturę,                        stelaż 
4 - nożny, 140x80x75 h cm  

25 
  

1.3 
Biurko pracownicze z blendą przednią, z 
szufladą na klawiaturę,                              
stelaż 4-nożny, wymiary: 170x80x74h cm            

5 
  

1.4 
Biurko pracownicze z blendą przednią, z 
szufladą na klawiaturę, stelaż 4-nożny, 
wymiary: 170x75x74h cm             

4 
  

2. 
Biurko pracownicze na płozach, z blendą 
przednią, szufladą na klawiaturę, wymiary: 
140x80x75 h cm  

3 
  

3.1 
Nadstawka na biurko wymiary: 140x30x55h 
cm 

2 
  

3.2 
Nadstawka na biurko wymiary:  
160x30x50h cm 

3 
  

4.1 
Dostawka boczna do biurka wymiary: 
70x50x74h cm 

4 
  

4.2 
Dostawka boczna do biurka wymiary: 
80x50x74h cm 

5 
  

5. 
Dostawka do biurka wymiary: 
140x60x76,5h cm 

1 
  

6. 
Szafka podbiurkowa z jedną półką, 
zamykana na klucz wymiary: 

66 
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42x 50x62h cm 

7.1 
Kontener mobilny z płyty wiórowej 3 -
szuflady + piórnik, wymiary: 42x53,3x62 h 
cm, szuflady zamykane na klucz 

101 
  

7.2 
Kontener mobilny z płyty wiórowej 3 -
szuflady + piórnik, wymiary: 43x47x54 h 
cm, szuflady zamykane na klucz 

2 
  

8. 
Kontener mobilny z płyty wiórowej 4 -
szuflady + piórnik, wymiary: 43x80x72 h 
cm 

1 
  

9. 
Szafa średnia aktowa 2-drzwiowa wymiary:  
80x50x120h cm  

2 
  

10.1 
Szafa wysoka aktowa 2-drzwiowa wymiary: 
80x43x183h cm 

65 
  

10.2 
Szafa wysoka aktowa 2-drzwiowa wymiary: 
80x60x183h cm 

2 
  

11.1 
Szafka niska aktowa 2-drzwiowa wymiary: 
80x40x74,5h cm 

1 
  

11.2 
Szafka niska aktowa 2-drzwiowa wymiary: 
80x44x78h cm 

25 
  

11.3 
Szafka niska aktowa 2-drzwiowa wymiary: 
100x43x80h cm 

2 
  

12.1 
Szafa wysoka odzieżowa 1- drzwiowa 
wymiary: 60x60x183h cm 

17 
  

12.2 
Szafa wysoka odzieżowa 1- drzwiowa 
wymiary 50x60x183h cm 

2 
  

12.3 
Szafa wysoka odzieżowa 1- drzwiowa 
wymiary: 40x60x183h cm 

2 
  

13. 
Szafa wysoka aktowo- odzieżowa 2- 
drzwiowa wymiary: 80x43x183h cm 

9 
  

14.1 
Nadstawka na szafę 2-drzwiowa wymiary: 
80x42x73,5h cm 

2 
  

14.2 
Nadstawka na szafę 2-drzwiową wymiary: 
80x43x75h cm 

10 
  

14.3 
Nadstawka 2-drzwiowana szafę wymiary: 
60x44x72h cm 

3 
  

14.4 
Nadstawka 2-drzwiowana szafę wymiary: 
80x42x72h cm 

3 
  

14.5 
Nadstawka 2-drzwiowana szafę wymiary: 
80x43x78h cm 

25 
  

14.6 
Nadstawka 2-drzwiowa na szafę wymiary: 
80x44x72h cm 

2 
  

15.1 
Regał aktowy otwarty wymiary: 
80x43x183h cm 

1 
  

15.2 
Regał aktowy otwarty wymiary: 
40x30x173h cm 

1 
  

16.1 
Stolik kawowy okrągły wymiary: 60x60 h 
cm 

1 
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16.2 
Stolik kawowy okrągły wymiary: 80x55h 
cm 

1 
  

16.3 
Stolik kawowy okrągły wymiary: 40x74h 
cm 

1 
  

16.4 
Stolik kawowy okrągły wymiary: 60x74h 
cm 

1 
  

17. 
Stół konferencyjny kwadratowy 4 osobowy 
wymiary: 90x90x74h cm 

1 
  

18. 
Stół na konstrukcji 4-nożnej wymiary: 
150x110x74h cm  

1 
  

19. Wieszak na odzież 1 
  

20.1 
Biurko dyrektorskie gabinetowe wymiary: 
170x80x76h cm 

1 
  

20.2 
Biurko dyrektorskie gabinetowe z blendą 
przednią na stelażu z płyty wymiary: 
190x90x76h cm  

2 
  

20.3 
Biurko dyrektorskie gabinetowe z blendą 
przednią na stelażu z płyty wymiary: 
140x75x74h cm  

2 
  

20.4 
Biurko dyrektorskie gabinetowe na stelażu z 
płyty - dostawka wymiary 150x60x74h cm  

1 
  

20.5 
Biurko dyrektorskie gabinetowe na stelażu z 
płyty - dostawka wymiary: 80x60x74h cm  

1 
  

21.1 
Dostawka do biurka gabinetowego - szafka 
niska z drzwiami przesuwnymi wymiary: 
160x55x60h cm 

2 
  

21.2 
Dostawka do biurka gabinetowego - szafka 
niska z drzwiami przesuwnymi wymiary: 
160x45x60h cm 

1 
  

22.1 
Kontenerek dyrektorski 3 szuflady + piórnik 
wymiary: 42x53x62h cm  

4 
  

22.2 
Kontenerek dyrektorski 3 szuflady + piórnik 
wymiary: 43x58x61,5h cm  

1 
  

23. 
Szafa aktowa 2-drzwiowa gabinetowa 
wymiary: 80x43x183h cm  

2 
  

24.1 
Szafa aktowa niska 2-drzwiowa gabinetowa 
wymiary: 100x40x76h cm 

1 
  

24.2 
Szafka niska aktowa 2-drzwiowa wymiary: 
80x40x62h cm  

1 
  

24.3 
Szafka niska aktowa 2-drzwiowa wymiary: 
80x42x74h cm  

1 
  

25. 
Szafa średnia aktowa 2-drzwiowa z 
frontami z płyty wymiary: 80x40x120h cm  

3 
  

26. 
Szafka średnia aktowa 2-drzwiowa z 
frontami z mlecznego szkła wymiary: 
80x40x120h cm  

2 
  

27.1 
Szafa wysoka aktowa 2-drzwiowa z witryną 
szklaną gabinetowa wymiary: 80x43x183h 
cm 

1 
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27.2 
Szafa wysoka aktowa 2-drzwiowa 1/2 drzwi 
z witryną szklaną gabinetowa wymiary:  
60x43x183h cm 

1 
  

28.1 
Szafa wysoka aktowo-odzieżowa 2-
drzwiowa gabinetowa wymiary: 
80x43x183h cm  

1 
  

28.2 
Szafa wysoka aktowo-odzieżowa 2-
drzwiowa gabinetowa wymiary: 
80x60x183h cm  

1 
  

29. 
Szafa wysoka odzieżowa 1- drzwiowa 
gabinetowa wymiary: 60x60x183h cm 

1 
  

30.1 
Stół konferencyjny gabinetowy na stelażu z 
płyt wymiary: 220x100x76h cm 

1 
  

30.2 
Stół konferencyjny gabinetowy na stelażu z 
płyt wymiary: 190x90x76h cm  

1 
  

31. 
Stół konferencyjny gabinetowy 2-
modułowy, stelaż 4-nożny malowany 
proszkowo wymiary: 360x120x74h cm 

2 
  

32. 
Stół konferencyjny w kształcie elipsy, stelaż 
2-nożny wymiary: 130x80x72h cm 

1 
  

33. 
Krzesło konferencyjne na konstrukcji 4-
nożnej, oparcie z membrany 

52 
  

34.1 
Krzesło konferencyjne na konstrukcji 
sprężystej, na płozach, tapicerowane tkaniną 

28 
  

34.2 
Krzesło konferencyjne na konstrukcji 
sprężystej, na płozach, tapicerowane skórą 
ekologiczną 

8 
  

35. 
Fotel obrotowy siedzisko tapicerowane 
tkaniną, oparcie z membrany 

223 
  

36. 
Fotel obrotowy dyrektorski z zagłówkiem i 
wieszakiem 

4 
  

37. 
Stół konferencyjny z Power Box'em 
składany na kółkach 

16 
  

38. 
Krzesło konferencyjne na płozach, nakładka 
siedziska tapicerowana  

89 
  

39. 
Stół kwadratowy na stelażu 4-nożnym 
wymiary: 80x80x74h cm 

4 
  

40. Krzesło ze sklejki na stelażu 4-nożnym 16 
  

41. Dostawka do biurka narożnikowa 1 
  

SUMA 913 
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UWAGI ( w przypadku stwierdzenia wad, zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia                  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego): 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dostarczone meble są fabrycznie nowe i nie noszą śladów uszkodzeń zewnętrznych                           
oraz uprzedniego używania. 
 
 
 
          ZAMAWIAJ ĄCY                           WYKONAWCA 
 
 
 

       ……………………………………      ……………………………………. 
( podpis Zamawiającego lub osoby                      ( podpis Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej w umowie)                               upoważnionej w umowie) 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań, dnia ………………………………….. 

 


