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Ostróda, dnia 07.06.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022/NL 

I. ZAMAWIAJĄCY  

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104 
14-100 Ostróda 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Dostarczenie i montaż dygestoriów chemicznych – 2szt 
2) Dostarczenie i montaż mebli laboratoryjnych 

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia: 

L.p Nazwa Wymiary 
Ilość 
sztuk 

Informacje dodatkowe 

1 
Dygestorium 
chemiczne  

Długość 1800mm, 
wysokość max. 

2600mm, 
głębokość 

min.900mm 

1 

-certyfikat zgodny z normą PN-EN 14175 
- przepływ powietrza min. 680m3/h; max. 
720m3/h 
-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi 
farbami 
- blat wykonany z ceramiki monolitycznej z 
podniesionym obrzeżem 
- ściany wyłożone ceramiką lub farbami 
chemoodpornymi 
- regulator przepływu powietrza względem 
położenia okna  
- okno wykonane ze szkła bezpiecznego 
- automatyka podnoszenia okna (samozamykające 
się pod nieobecność użytkowników, funkcja ta 
musi mieć możliwość programowania czasu 
nieobecności użytkownika po jakim zostanie 
opuszczone okno pionowe) 
- monitorowanie przepływu powietrza 
- oświetlenie komory dygestorium lampami LED 
- gniazda elektryczne: 2szt wewnątrz komory z 
lewej strony, 2szt na wewnątrz komory z prawej 
strony 
- woda zimna- 2szt 
- zlewik: polipropylenowy lub z ceramiki 
- 2 szt wentylowane szafki pod dygestorium: 
600mm z dwoma szufladami (pełen wysuw, cichy 
domyk) 
- 1 szt wentylowana szafka pod dygestorium: 
600mm z jedną półką, kąt otwarcia drzwi min 
270st. 
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2 
Dygestorium 
chemiczne  

Długość 1800mm, 
wysokość max. 

2600mm, 
głębokość 

min.900mm 

1 

-certyfikat zgodny z normą PN-EN 14175 
- przepływ powietrza min. 680m3/h; max. 
1080m3/h 
-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi 
farbami 
- blat wykonany z ceramiki monolitycznej  z 
podniesionym obrzeżem 
- ściany wyłożone ceramiką 
- regulator przepływu powietrza względem 
położenia okna  
- automatyka podnoszenia okna (samozamykające 
się pod nieobecność użytkowników, funkcja ta 
musi mieć możliwość programowania czasu 
nieobecności użytkownika po jakim zostanie 
opuszczone okno pionowe) 
- okno wykonane ze szkła bezpiecznego 
- monitorowanie przepływu powietrza 
- oświetlenie komory dygestorium lampami LED 
- gniazda elektryczne: 2szt wewnątrz komory z 
lewej strony, 2szt na wewnątrz komory z prawej 
strony 
- woda zimna- 2szt 
- zlewik: polipropylenowy lub z ceramiki 
- 3 szt wentylowane szafki pod dygestorium: do 
przechowywania kwasów/ zasad, szafki z PP lub 
wyłożone wewnątrz polipropylenem, kąt otwarcia 
drzwi min. 270st, kuwety wysuwane na 
prowadnicach. 

3 Stół wyspowy 
3600x1500x900mm 

(dł x szer x wys) 
1 

-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi 
farbami 
- blat ceramika kompozytowa lub żywica fenolowa 
z podniesionym obrzeżem 
- korpusy szafek wykonane z metalu lub płyty 
obustronnie laminowanej w kolorze białym lub 
szarym, osadzone na cokole lub postumencie 
- zawiasy w szafkach z kątem otwarcie min. 270 
stopni 
- szuflady wyposażone w system cichego domyku, 
pełen wysuw 
- na szczycie stołu wyspowego: zlew ceramiczny  
komora min. 445x445xmm, rowki ociekowe po 
obu stronach zlewu, 1szt ociekacz kołkowy z 
polipropylenu umieszczony na przystawce, 
oczomyjka dwuoczna- 1szt, 2x wylewka wody 
demi, 1x wlewka z mieszaczem woda c/z 
- szafki instalacyjne pod zlewem otwierane od 
boku 
- pod blatem: 3x szafka drzwiowa z półką 600mm, 
1x szafka drzwiowa z szufladą 600mm, 3x szafka 
trzyszufladowa 600mm, 1xszafka czteroszufladowa 
600mm 

-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi 
farbami 
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- nadstawka dwupółkowa wykonana ze szkła 
bezpiecznego, szerokość półek: min. 200mm, 
max.300mm; długość nadstawki 1800mm 
- gniazda elektryczne 230V zlokalizowane w 
nadstawce: 16szt (po 8szt z każdej strony) 
- gniazda RJ zlokalizowane w nadstawce – 4szt 
- zlewik ceramiczny -1szt 
- zlewik ceramiczny z kranikiem woda zimna -1szt 

4 Stół wyspowy 
3000x1500x900mm 

(dł x szer x wys) 
1 

-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi 
farbami 
- blat ceramika kompozytowa lub żywica fenolowa 
z podniesionym obrzeżem 
- korpusy szafek wykonane z metalu lub płyty 
obustronnie laminowanej w kolorze białym lub 
szarym, osadzone na cokole lub postumencie 
- zawiasy w szafkach z kątem otwarcie min. 270 
stopni 
- szuflady wyposażone w system cichego domyku, 
pełen wysuw 
- na szczycie stołu wyspowego: zlew ceramiczny 
komora min. 445x445xmm, rowki ociekowe po 
obu stronach zlewu, 1szt ociekacz kołkowy z 
polipropylenu umieszczony na przystawce, 1x 
wlewka z mieszaczem woda c/z 
- szafki instalacyjne pod zlewem otwierane od 
boku 
- pod blatem: 3x szafka drzwiowa z półką 600mm, 
1x szafka dwuszufladowa 600mm, 1xszafka 
trzyszufladowa 600mm 
- nadstawka dwupółkowa wykonana ze szkła 
bezpiecznego, szerokość półek: min. 200mm, 
max.300mm; długość nadstawki 1800mm  
- gniazda elektryczne 230V zlokalizowane w 
nadstawce: 16szt (po 8szt z każdej strony) 
- gniazda RJ zlokalizowane w nadstawce – 4szt 
- zlewik ceramiczny– 1szt 

5 Stół przyścienny 
1500x750x900mm 

(dł x szer x wys) 
1 

-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi 
farbami 
- blat ceramika kompozytowa lub żywica fenolowa 

6 
Stanowisko do 

mycia 

2400x750x900mm 

(dł x szer x wys) 
1 

-stelaż metalowy pokryty chemoodpornymi 
farbami 
- blat ceramika kompozytowa lub żywica fenolowa 
z podniesionym obrzeżem 
- w blacie 2 komory zlewowe ceramiczne o wym. 
Min. 450x450mm, z wylewką z mieszaczem wody 
c/z 
- szafka instalacyjna 1200mm 
- pod pozostałym blatem niska pólka  
- na ścianie ociekacze kołowe na całą szerokość 
stanowiska do mycia (2400mm) 
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- korpusy szafek wykonane z metalu lub płyty 
obustronnie laminowanej w kolorze białym lub 
szarym, osadzane na cokole lub postumencie 
- zawiasy w szafkach z kątem otwarcie min. 270 
stopni 

7 
Szafka na odczynniki 

chemiczne 

Długość  600mm 

Wysokość 
ok.2000mm 

1 

- korpus szafki wykonany z metalu lub płyty 
obustronnie laminowanej wyłożone wewnątrz PP 
w kolorze białym lub szarym osadzonym na cokole 
lub postumencie 
- wewnątrz 6x szuflada z pełnym wysuwem, 
cichym domykiem 
- króciec do wentylacji 

8 
Stół wagowy 1-
stanowiskowy 

 1 

- blat z żywicy fenolowej lub laminowany 
wyposażony w kamień wagowy o wymiarach min. 
400x400mm 
- antywibracyjny  
- z dodatkowym blatem odkładczym 
- max. długość blatu  1500mm 
- szafka z 3 szufladami pod blatem wykonana z  
metalu lub płyty obustronnie laminowanej w 
kolorze białym lub szarym, osadzane na cokole lub 
postumencie lub jako mobilny kontenerek 
- szuflady wyposażone w system cichego domyku, 
pełen wysuw 

9 
Stół wagowy 1-
stanowiskowy 

 1 

- blat z żywicy fenolowej lub laminowany 
wyposażony w kamień wagowy o wymiarach min. 
400x400mm 
- antywibracyjny   
-max. długość blatu  900mm 

 

Dodatkowe wymagania: 
- Gwarancja: min. 36 miesięcy  
- Termin realizacji zamówienia: max. 4 miesiące (od daty złożenia zamówienia)  
- O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się firmy które: 

 Posiadają niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym i   osobami   
zdolnymi   do   wykonania zamówienia tj. produkcja mebli i dygestoriów do laboratoriów badawczych  

 W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, 
charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia.  Wykonawca przedłoży  
stosowne  dokumenty  poświadczające wykonanie takich prac z danymi kontaktowymi 
umożliwiającymi weryfikację. 

 Poniosą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, wypadki oraz wszelkie szkody 
powstałe podczas realizacji zadania. 

 

Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Tomasz Tomaszewski t. +48 609 913 030 e-mail: t.tomaszewski@pwik.ostroda.pl  

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

mailto:t.tomaszewski@pwik.ostroda.pl
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Oferty handlowe musza zawierać następujące informacje: 
a) nazwę i adres oferenta, 
b) nazwę i/lub  typ i model urządzenia, 
c) liczbę przedmiotów urządzeń lub usług, ich jednostki miary oraz jednostkowe ceny netto w PLN, 
d) oświadczenie, że przedmiot urządzenia/ meble są  „fabrycznie nowe”, 
e) rok produkcji lub wytworzenia albo oświadczenie, że przedmiot zapytania, urządzenie będzie 
wytworzone po złożeniu zamówienia, 
f) parametry techniczne, 
g) warunki dostawy, 
h) warunki gwarancji, 
i) warunki serwisu 
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą certyfikaty potwierdzające bezpieczną pracę dygestorium, jako 
kompletnego urządzenia (certyfikaty wykonane zgodnie z normą PN-EN 14175) oraz po instalacji 
dygestoriów dostarczy dokumentację dygestorium, dokumentację instalacji i poprawnego działania,  
instrukcje stanowiskowe, instrukcję konserwacji 
 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
t.tomaszewski@pwik.ostroda.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 21 Stycznia 
34, 14-100 Ostróda do dnia 17.06.2022r. do godz. 14:00. 

 Otwarcie ofert w dniu 17.06.2022r. o godz. 14.30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
powiadomi Oferentów pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz na stronie internetowej 
https://www.bip.pwik.ostroda.pl/179,zapytania-ofertowe  

 

V. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:  
 
Cena – 80 % waga. 
Okres gwarancji-20% waga 
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 

 Cena - zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania: 

𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂 𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘 =
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒐𝒇𝒆𝒓
𝒙𝟏𝟎𝟎𝒙𝒘𝒂𝒈𝒂 

 Cmin- najniższa cena z pośród nadesłanych ofert  

Cofer- cena oferty ocenianej 

 Okres gwarancji - zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z 
działania: 

𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂 𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘 =
𝒍𝒐𝒇𝒆𝒓

𝒍𝒎𝒂𝒙
𝒙𝟏𝟎𝟎𝒙𝒘𝒂𝒈𝒂 

 lmax- najdłuższa gwarancja z pośród nadesłanych ofert  

lofer- ilość lat gwarancji z oferty ocenianej 

 

https://www.bip.pwik.ostroda.pl/179,zapytania-ofertowe
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

- Wzór formularza ofertowego 


