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Międzybrodzie Bialskie, 19.05.2021 
 
Karol Strąg 
Firma Usługowo-Handlowa STRAG 
Ul. Wczasowa 22 
34-312 Międzybrodzie Bialskie 
NIP: 5532384535 
REGON: 243069578 
Tel. 600 695 999 
email: kontakt@miedzybrodzie.net.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2021/ Rozwój działalności gospodarczej 

DOTYCZY: Dostawy materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych wraz z elementami wyposażenia - 
wyposażenie domków i kuchni 

Projekt pn.: "Poszerzenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie całorocznych, 
innowacyjnych atrakcji aktywnych oraz modernizację wyposażenia hotelowego i restauracyjnego" 
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 
19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

I. Zamawiający: 

KAROL STRĄG Firma Usługowo – Handlowa STRAG 
UL. Wczasowa 22 
34 – 312 Międzybrodzie Bialskie  
NIP: 553 238 45 35, REGON: 243069578 

II. Opis przedmiotu dostawy 

Przedmiot dostawy: Dostawa materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych wraz z elementami 
wyposażenia - wyposażenie domków i kuchni 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

KOD CPV: 34931200 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych wraz z 
elementami wyposażenia - wyposażenie domków i kuchni 
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Parametry techniczne: 

Nr części 
zamówienia: 

Nazwa Specyfikacja 
Ilość sztuk/ 

metraż 

1 – Materiały wykończeniowe   

drzwi z podcięciem 80 cm, baza ościeżnicy 
regulowana, belka ościeżnicy regulowana 

drzwi z podcięciem 80 cm, baza ościeżnicy 
regulowana, belka ościeżnicy regulowana 

20 kompletów 

Panele podłogowe 
wysoka klasa ścieralności, szeroka deska, 
brązowana 4-stronna vfuga, kolorystyka dąb 

350 m2 

Panele ścienne 
500m2 panel ozdobiony wzorem desek z PCV 

300 m2 sklejka liściasta klasa II-III 10 mm. 
800 m2 

2 Ścianka prysznicowa 
Drzwi prysznicowe uchylne easy-in 100 cm 
czarny mat i ścianka prysznicowa easy-in 80 
cm czarny mat 

10 szt. 

3 Brodzik 
Brodzik konglomeratowy prostokątny 100 x 
80 cm 

10 szt. 

4 Kolumna prysznicowa 

Kolumna prysznicowa z baterią 
termostatyczną czarna. Zestaw obejmuje 
słuchawkę, deszczownicę oraz baterię 
termostatyczną 

10 szt. 

5 Syfon do brodzika Syfon brodzika niski 60 mm - 10 szt. 10 szt. 

6 Syfon do umywalki 
Syfon do umywalki łazienkowej z metalowym 
sitkiem z wyjściem na pralkę 

10 szt. 

7 Bateria do umywalki Bateria stojąca, do umywalki 10 szt. 

8 Półka szklana 
Półka szklana długość min. 48 cm. Produkt 
wykonany z materiałów odpornych na 
uszkodzenia oraz działanie wilgoci 

10 szt. 

9 Szafka z umywalką 
Szafka z umywalką Koło Freja 45 cm biała. 
Umywalka powstała z sanitarnej ceramiki. 

10 szt. 

10 WC zestaw podtynkowy Kompakt WC  3/6 l pionowy z deską 
wolnoopadającą. W skład wchodzą 

10 szt. 
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ceramiczna miska sedesowa, spłuczka oraz 
zbiornik 

11 Bateria do zlewu 
Produkt wykonano z mosiądzu. Bateria 
zawiera silikonowe elementy. 

10 szt. 

12 Zlewozmywak 
Zlewozmywak stalowy 1-komorowy z 
ociekaczem len 

10 szt. 

13 Łóżko Łóżko kontynentalne min. 70x200 14 sztuk 

14 Materac podwójny Materac podwójny min. 2x70x200 7 sztuk 

15 Krokodylek do łóżka Łącznik łóżka 10 sztuk 

16 Tapczan 

funkcja spania: tak 
powierzchnia spania: min. 80x 195 
materac: wysokiej jakości pianka 
pojemnik na pościel: tak 
automaty wspomagające otwieranie: tak 
wezgłowie 

14 szt. 

17 Szafka nocna 
Wysokość min. 38.6 cm, Głębokość min. 34.7 
cm, Szerokość  min. 37.6 cm. Płyta meblowa. 

30 szt. 

18 Szafa jednodrzwiowa 
Wysokość min. 197cm. Głębokość min. 54 
cm. Szerokość min. 47 cm, wykonane z płyty 
meblowej, laminowane. 

10 szt. 

19 Szafa dwudrzwiowa 
Wysokość min. 197cm. Głębokość min. 54 
cm. Szerokość min. 47 cm, wykonane z płyty 
meblowej, laminowane. 

10 szt. 

20 Blat do aneksu 
Blat laminowany min. 60 x 2,8 x 305 cm 
olcha górska 

30m2 

21 Aneks kuchenny 

szafka zlewozmywakowa na zlew 
jednokomorowy + reszta blat: min. 80 x 50 x 
80 (szerokość, głębokość, wysokość) 
szafka wisząca na naczynia: min. 80 x 40 x 80 
(szerokość, głębokość, wysokość) 

10 kompletów 

22 Stół + 4 krzesła 

Wysokość stołu: min. 72 cm 
Szerokość stołu: min.  80 cm 
Długość stołu: min. 80 cm 
Wysokość krzesła: min. 80 cm 
Szerokość siedziska: min. 6 cm. 

10 kompletów 

23 Lampy 

Wykonana jest z metalu oraz tworzywa. 
Lampa o prostej konstrukcji, z kloszem 
wykonanym z cienkich drutów 
przypominający diament. 

50 szt. 
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24 Oprawy sufitowe 

Oprawa sufitowa wykonana z odlewu stopu 
aluminium, jako źródło światła wykorzystuje 
lampę GU10 o trzonku GU10 o maksymalnej 
mocy 35W 

30 szt. 

25 Lodówka 

Szerokość [cm]  min. 47 
Głębokość [cm]  min. 45 
Kolor biały.  Klasa klimatyczna  ST 
Poziom hałasu (dB)  max. 35 
Roczne zużycie prądu min.106 kWh = 64.66 
zł 
Klasa energetyczna min. A+. 

10 szt. 

26 Kuchenka indukcyjna 

Rodzaj płyty ceramiczna. Wymiary (SxG) [cm] 
min. 30 x 52. Wykonanie płyty grzewczej   
ceramiczne. Moc przyłączeniowa [W] 3000. 
Sterowanie płyty grzewczej dotykowe. 

10 szt. 

 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA WYBRANE ZADANIA. 

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił min. 12 miesięcy.  

W dokumentacji gwarancyjnej powinna być zawarte wszelkie informacje dotyczące montażu, 
konserwacji, itd.  

III. Termin realizacji. 

Termin realizacji Umowy: 20.06.2021 

IV. Warunki udziału w postepowaniu 

Do postepowania zostaną dopuszczone tylko te firmy, które spełnią następujące warunki: 

1. Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie w określonym w Zapytaniu zakresie 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomiczno – finansowej umożliwiającej realizację zadania 
 

Celem spełnienia warunków opisanych w pkt 1 i pkt 2, wystarczające będzie, jeżeli Wykonawca 
dołączy do oferty Oświadczenie, o spełnieniu ww warunków. 

V. Kryterium wyboru oferty 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując się następującymi kryteriami: 

1. Cena netto – 100% 
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Do ceny przedmiotu zapytania ofertowego, powinny być doliczone koszty transportu oraz montażu 
pomostu. 

V. Dokumenty jakich wymaga Zamawiający wraz ze złożeniem oferty: 

1. Ofertę zawierającą wszelkie informacje opisane w Zapytaniu Ofertowym 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą 

VI. Sposób przygotowania Zamówienia 

1. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia wskazując producenta/nr seryjny i 
inne niezbędne dane pozwalające Zamawiającemu na dokonanie oferty oceny. Do oferty 
należy dołączyć specyfikację wskazującą, że przedmiot zamówienia odpowiada opisowi 
zawartemu w pkt II Opis przedmiotu dostawy wraz ze stosownymi Oświadczeniami.  

2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione 

3. Oferta powinna być wysłana na adres mailowy:  kontakt@miedzybrodzie.net.pl w formacie .pdf 
lub pośrednictwem tradycyjnej pocztą, kurierem lub osobiście, na adres: KAROL STRĄG Firma 
Usługowo – Handlowa STRAG, UL. Wczasowa 22, 34 – 312 Międzybrodzie Bialskie.  

VII. Termin złożenia oferty: 28.05.2021, godzina 12.00.  

VIII. Dane kontaktowe 

Informacji dodatkowych udziela: 

Karol Strąg 
adres mailowy: kontakt@miedzybrodzie.net.pl 
numer telefonu: 600 695 999 

 


