
Protokół 
zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

 „Zakup wyposażenia Izby Muzealnej w Barchaczowie” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

• Rama prezentacyjna – sztuk 4;  z nośnikiem informacji, konstrukcja ramy wykonana z profili 
aluminiowych anodowanych, wyposażona w profile poziome wyposażone w stopki regulacyjne 
lub kółka w tym dwa hamulce, pionowe profile ramy powinny posiadać owierty do zamocowania 
zawiasu pozwalającego na łączenie ram ze sobą i zestawianie w ścianki, profil ramy z kanałem 
za pomocą, którego można zamocować detale do linkowego mocowania nośników informacji, 
wymiary ramy: wysokość ok. 2000 mm, szerokość ok. 1000 mm, rama powinna być 
wyposażona w kieszeń z bezbarwnej plexi  o grubości ok. 3 mm do mocowania plakatu w 
formacie B1, rama powinna być łatwa do zamontowania i demontażu, możliwość przesuwania 
dolnej belki wzdłuż pionowej krawędzi ramy, gwarancja. 

• Ramki – tablice zatrzaskowe - sztuk 10; powinny być wykonane z aluminiowych profili 
anodowanych - kolor srebrny mat. Profil ok. 32 mm, narożniki ścięte pod kątem prostym, rama 
do przykręcenia lub powieszenia na ścianie, wymiana plakatu od przodu. Aluminiowa rama 
zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną ok.0,5 mm i stabilną płytą, gwarancja. 

• Gablota muzealna - sztuk 4; gablota o konstrukcji aluminiowo – szklanej (szkło bezpieczne 
hartowane lub bezpiecznie klejone), profile anodowane aluminiowe na kolor srebrny, podstawa 
z wypełnieniem, nogi gabloty wzmacniane  i obudowane profilami aluminiowymi, wypełnienie 
płyta laminowana, kopuła wykonana z profili aluminiowych, wypełnienie szkło w uszczelkach, 
gablota zamykana zamkami patentowymi, drzwi otwierane z góry, całość na stopkach 
regulowanych, gablota powinna mieć wymiary: wysokość ok. 95/100 cm, szerokość ok. 
90/100/120 cm, głębokość ok. 50/60 cm, wysokość części szklanej ok. 20/25 cm, oświetlenie 
diodami LED wysokiej mocy zainstalowanymi na profilu konstrukcyjnym gabloty, atest i 
gwarancja. 

• Gablota muzealna - sztuk 3; gablota o konstrukcji aluminiowo – szklanej (szkło bezpieczne 
hartowane lub bezpiecznie klejone), profile anodowane aluminiowe na kolor srebrny, podstawa 
z wypełnieniem, wysokość podstawy ok. 60-80 cm, wypełnienie płyta laminowana, gablota 
zamykana zamkami patentowymi, drzwi otwierane z przodu, całość na stopkach regulowanych, 
gablota powinna mieć wymiary: wysokość ok. 190/200 cm, szerokość ok. 80/100/120 cm, 
głębokość ok. 50/60 cm, wysokość części szklanej ok. 110-120 cm, półki szklane płynna 
regulacja wysokości, podstawa z częścią otwieraną na zamek, oświetlenie boczne diodami LED 
wysokiej mocy, atest i gwarancja. 

• Gablota muzealna - sztuk 2; gablota o konstrukcji aluminiowo – szklanej (szkło bezpieczne 
hartowane lub bezpiecznie klejone) profile łączone specjalnymi zamkami oraz głowicami 
narożnikowymi, profile anodowane aluminiowe na kolor srebrny, podstawa z wypełnieniem, 
kopuła wykonana z profili aluminiowych, wypełnienie szkło w uszczelkach, wypełnienie płyta 
laminowana, gablota zamykana zamkami patentowymi, drzwi otwierane z przodu, całość na 
stopkach regulowanych, gablota powinna mieć wymiary: wysokość ok. 95/100 cm, szerokość 
ok. 50/70 cm, głębokość ok. 50/60 cm, wysokość części szklanej ok. 20/25 cm, podstawa z 
częścią otwieraną na zamek, oświetlenie na profilu konstrukcyjnym  diodami LED wysokiej 
mocy, atest i gwarancja. 

• Gablota muzealna - sztuk 1; gablota o konstrukcji aluminiowo – szklanej (szkło bezpieczne 
hartowane lub bezpiecznie klejone) profile łączone specjalnymi zamkami, profile anodowane 
aluminiowe na kolor srebrny, podstawa z wypełnieniem, wysokość podstawy ok. 60-80 cm, 
wypełnienie płyta laminowana, gablota zamykana zamkami patentowymi, drzwi otwierane z 
przodu, całość na stopkach regulowanych, gablota powinna mieć wymiary: wysokość ok. 
190/200 cm, szerokość ok. 50/70 cm, głębokość ok. 50/70 cm, wysokość części szklanej ok. 
110- 120 cm, półki szklane (z możliwością regulacji wysokości), podstawa z częścią otwieraną 
na zamek, oświetlenie na profilu konstrukcyjnym  diodami LED wysokiej mocy, atest i 
gwarancja. 



• Krzesło konferencyjne z pulpitem- sztuk 25; stelaż zamknięty stalowy w kolorze czarnym, 
siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane (kolor do uzgodnienia), nogi zakończone stopkami 
zabezpieczającymi przed rysowaniem podłogi, krzesło powinno posiadać atest bezpieczeństwa, 
szerokość siedziska ok. 50 cm, głębokość siedziska ok. 45 cm, wysokość siedziska ok. 50 cm. 

• Projektor multimedialny – sztuk 1; jasność min. 300 ANSI, rozdzielczość min. 1024 x 768 
XGA, kontrast min. 2000:1, żywotność lampy min. 5000 h, gwarancja producenta 36 m., 
przewód VGA, pilot wirtualny, technologia DLP®-Link™ lub równoważna, wyposażenie 
dodatkowe: uchwyt przysufitowy,  

• Ekran projekcyjny – sztuk 1; manualny, rolowany, szerokość min. 220 cm, wysokość min. 165 
cm, format 4:3, możliwość zamocowania na ścianie lub suficie, Gwarancja. 

• Flipchart – sztuk 1; sucho ścieralny, magnetyczny, stelaż mobilny na 5 kółkach  ( w tym 3 
blokowane), regulowana wysokość od min. 1750 do min. 2000 mm, metalowa, szeroka półka 
na akcesoria, wymiary tablicy min. 67,5 x 100 cm, regulowany rozstaw haków na papier, 
gwarancja na powierzchnię min. 1 rok. 
 

3. Rozeznanie rynku: 

a. Zapytanie umieszczono na stronie internetowej Gminy Łabunie ( www.labunie.com.pl)  

w zakładce Aktualności i Biuletynie Informacji Publicznej (www.uglabunie.bip.lubelskie.pl)  

w zakładce Budżet i przetargi. Publikacja ogłoszeń trwała od 14 listopada do 21 listopada 

do godz. 15.00. 

b. Oferty otrzymano od: 

Lp. Nazwa firmy, adres Cena netto Cena brutto 

1. Boltimor Group Sp. z o.o. ul. 

Poznańska 25, 63 -005 

Kleszczewo; 

36 585,35 zł 45 000,00 zł 

2. A.H.U. Omega Cz. L. 

Polakowscy ul. Pszczelnicza 

14, 41-100 Siemianowice Śl.; 

31 095,00 zł 38 246,85 zł 

3. F.P.H.U. ARTE BIS Wiesław 

Mońka, Zajączki Drugie, ul. 

Główna 160, 42-160 Krzepice; 

20 035,00 zł 24 643,05 zł 

4. Artplex, ul. Kasztanowa 28, 

16- 400 Suwałki; 

29 880,60 zł 36 753,14 zł 

5. Antoni Tadeusz Kolaja 

DREWKOL, Zakład Stolarski, 

Łabuńki Pierwsze 52 a, 22-

437 Łabunie; 

42 450,00 zł 52 213,50 zł 

 

4. Wybór oferty: 

F.P.H.U. ARTE BIS Wiesław Mońka, Zajączki Drugie, ul. Główna 160, 42-160 Krzepice – 

24 643,05 zł brutto; 

 

 



Uzasadnienie wyboru: 

F.P.H.U. ARTE BIS Wiesław Mońka, Zajączki Drugie, ul. Główna 160, 42-160 Krzepice złożyło 

ofertę zgodną  z przedmiotem zamówienia. 

 

 

(-) Agnieszka Piela 
 

                                                                                (prowadzący postępowanie) 
            ZATWIERDZAM 

 
(-) Antoni Wojciech Turczyn 

 
        (kierownik jednostki) 


