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Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
 

REGULAMIN OCENY KRYTERIUM „JAKOŚĆ” 
 

Znak sprawy Adm-227-1/19 
 

w postępowaniu przetargowym pn.: 

 „Dostawa pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych do budynku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6” . 

 

1. Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulacje niniejszego Regulaminu oceny kryterium 

„Jakość”. 

2. Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający wyznaczy Wykonawcom, którzy złożyli oferty 

przetargowe, termin nie dłuższy niż 10 dni do przeprowadzenia prezentacji mebli. Wstępnie 

przewiduje się, iż prezentacje przeprowadzone zostaną w dniach 11.03.2019 r. – 22.03.2019 r. 

3. Prezentacja mebli przeprowadzona będzie w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. 

Staromłyńskiej 10 w Szczecinie. 

4. Wykonawca własnym staraniem (na swoje ryzyko i koszt) przygotuje meble pokazowe do 

prezentacji, w tym wykona czynności związane z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, 

ustawieniem i poziomowaniem pionowaniem oraz regulacją, a także zabezpieczy meble przed 

przypadkowym zniszczeniem. 

5. Wszystkie meble pokazowe muszą być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz typem mebla 

wg wykazu w pkt 9. 

6. Zamawiający przewiduje prezentację mebli przy udziale Wykonawcy. 

7. Ocena jakości przez komisję będzie odbywała się bez udziału Wykonawców. 

8. Członkowie komisji przetargowej wykonywać będą następujące czynności związane z oceną ofert 

w zakresie kryterium „jakość”. 

9. Wykonawca dostarczy do prezentacji: 

1) meble pokazowe (po jednej sztuce): 

a) Biurko proste pracownicze 1800x800 mm - symbol B.01b  (wraz z wyposażeniem - z 

osłoną płytową, z półką pod klawiaturę, kanałem kablowym, wieszakiem na torbę oraz 

zawieszką na komputer), 

b) Szafa aktowa drzwi skrzydłowe z 5 półkami, plus nastawka z 2-półkami  

1200X432x1965+784 - symbol S.04n, 

c) Kontener podbiurkowy - symbol N.01, 

d) Krzesło  obrotowe pracownicze z podłokietnikami- symbol K.01, 

e) Krzesło konferencyjne o symbolu K.02 

2) próbki oraz wzory elementów oferowanych mebli: 

a) próbki płyt meblowych biurowych, sędziowskich, gabinetowych o minimalnych 
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wymiarach 100x100 mm, wykończone w sposób opisany w Załączniku nr 7 do SWIZ, 

b) próbki kolorów stelaży (zgodne z opisem w Załączniku nr 7 do SWIZ), 

c) próbniki tkanin i tapicerek użytych na siedziskach i oparciach zgodnie z wymaganiami 

minimalnymi z Załącznika nr 7 do SWIZ, 

d) wzory uchwytów dla mebli pracowniczych oraz mebli gabinetowych i sędziowskich 

zgodne z opisem z Załącznika nr 7 do SWIZ, 

 - próbki muszą być trwale oznaczone poprzez wskazanie nazwy i adresu Wykonawcy oraz 

podanie symboliki mebla, którego dotyczą. 

10. Każdy mebel pokazowy musi być zaopatrzony w kartę katalogową (oraz trwałe oznaczenie nazwy, 

adresy Wykonawcy oraz symbolu mebla pokazowego) opisującą przedmiot zamówienia. 

11. Z przeprowadzonej oceny jakości, komisja przetargowa sporządza protokół. 

12. Oceny mebli pokazowych każdego z Wykonawców dokona komisja przetargowa w składzie 5 

osobowym. Opis cech mebli pokazowych i punktację określone zostały w Tabeli Nr 1 niniejszego 

załącznika. Każdy z członków komisji indywidualnie przyzna punkty na swoim arkuszu. Punkty 

uzyskane przez badanego Wykonawcę zostaną zsumowane i zostanie wyciągnięta średnia 

arytmetyczna. 

13. Meble demonstrowane przez Wykonawcę na prezentacji muszą posiadać sposób wykończenia, 

sposób otwierania i systemy opisane w specyfikacji. Meble pokazowe nie muszą być dostarczone 

w kolorach opisanych w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

14. Wykonawcy, niezwłocznie po zakończeniu prezentacji mebli pokazowych, zobowiązani są do ich 

odebrania.
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Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 8 do SIWZ 

 

Data prezentacji: ...............................................................  Wykonawca: .....................................................................  

Imię i Nazwisko Członka Komisji Przetargowej  ....................................  

L.p. Kryterium Cecha Max liczba pkt Przyznana liczba pkt 

Biurko pracownicze 1800x800 mm– B.01.b - 50 pkt 

1. SZTYWNOŚĆ I 
STABILNOŚĆ 
MEBLA 

Konstrukcja biurka podczas 
energicznego poruszania nie 
wykazuje tendencji do "bujania się" 

Tak - 10 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Blat mocowany za pomocą 
gwintowanych gniazd metalowych 
(łączenie blatu ze stelażem od spodu) 

Niewidoczne - 5 
pkt 
Widoczne - 0 pkt 

 

Konstrukcja blatu obciążona 
jednostką centralną zachowuje 
niezmienioną pozycję 

Tak - 10 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

2. JAKOŚĆ 
WYKONANIA 
ELEMENTÓW 
BIURKA 

Obrzeże wtopione w blat, sprawiające 

wrażenie jednolitej struktury, 

przylegająca na całej powierzchni 

stycznej, brak wizualnych i 

dotykowych nierówności 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Obrzeże dopasowane kolorystycznie 
do płyty, bez widocznych elementów 
klejenia - jednolita struktura obrzeża 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

3. OCENA 
TECHNICZNA 

Wszystkie elementy metalowe 
dostępne w zasięgu osoby siedzącej 
na krześle pracowniczym zaokrąglone 
pozbawione ostrych krawędzi  

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Krzesło obrotowe pracownicze (z 
podłokietnikami ustawionymi poniżej 
wysokości) blatu biurka wsuwa się 
bezproblemowo, osoba siedząca na 
krześle nie uderza nogami o stelaż 
poprzeczny biurka 

Tak - 10 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Razem łączna liczba pkt Biurko pracownicze  

Kontener podbiurkowy – N.01 - 55 pkt 

1. SZTYWNOŚĆ I 
STABILNOŚĆ 
MEBLA 

Pod wpływem znacznego obciążenia 

na wieńcu górnym kontenera cała 

konstrukcja nie ulega 

zniekształceniu 

Tak - 5 pkt. 
Nie - 0 pkt 

 

Konstrukcja zewnętrzna bez 

widocznych elementów mocowania w 

szczególności prowadnic i kółek 

Niewidoczne - 5 
pkt 
Widoczne -0 pkt 

 

Szuflada górna (nie licząc piórnika) w 

pełnym wysuwie obciążona 10 kg 

(pozostałe szuflady puste) nie 

wykazuje tendencji do wypadania, ani 

całość kontenera nie ulega 

przechyleniu 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 
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2. JAKOŚĆ 

WYKONANIA 

ELEMNTÓW 

KONTENERA 

Obrzeże wtopione w blat, sprawiające 

wrażenie jednolitej struktury, 

przylegająca na całej powierzchni 

stycznej, brak wizualnych i 

dotykowych nierówności 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Doklejka dopasowana kolorystycznie 

do obrzeża płyty, bez widocznych 

elementów klejenia - jednolita 

struktura doklejki 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Wszystkie elementy płytowe 

posiadają doklejkę 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

3. OCENA 
TECHNICZNA 

Zamki pracują cicho, bezawaryjnie i 

każdorazowo precyzyjnie (min. 5 

prób polegających na włożeniu klucza 

do zamka, zablokowania kontenera i 

wyjęcia klucza) 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Szuflady otwierają się i zamykają 

płynnie, bez zacięć, bez wysiłku 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Brak widocznych nitów, wkrętów, 

zaślepek itp. 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Zlicowanie frontów szuflad z wieńcem 

górnym i bokami kontenera. 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Uchwyty pozwalają na bezpieczne i 

sprawne  otwarcie szuflad 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Razem łączna liczba pkt Kontener podbiurkowy  

Szafa – S.04n –60 pkt 

1. SZTYWNOŚĆ I 
STABILNOŚĆ 
MEBLA 

Szafa pod wpływem działania siły na 

otwarte skrzydło drzwiowe nie traci 

stabilności (nacisk przez osobę z 

komisji) 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Półka obciążona segregatorami na 

całej szerokości nie ulega ugięciu 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

bujanie się konstrukcji pod wpływem 

działania siły bocznej 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

2. JAKOŚĆ 
WYKONANIA 
ELEMENTÓW 
SZAFY 

Obrzeże wtopione w blat, sprawiające 

wrażenie jednolitej struktury, 

przylegająca na całej powierzchni 

stycznej, brak wizualnych i 

dotykowych nierówności 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Obrzeże dopasowane kolorystycznie 

do płyty, bez widocznych elementów 

klejenia - jednolita struktura obrzeża 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Wszystkie widoczne elementy 

płytowe posiadają doklejkę 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

3. OCENA 
TECHNICZNA 

Odległość jednakowa pomiędzy 

półkami (mierzona od wieńca 

górnego) 

36 cm - 10 pkt 

Inny wymiar – 
0 punktów 

 

Brak widocznych nitów, wkrętów, 
zaślepek, itp. 
- estetyka wykonania 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Zlicowanie poszczególnych 

elementów szafy ze sobą (np. plecy 

wpuszczone w rowki, szerokie 

otwarcie drzwi) 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 
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Jakość zabezpieczenia wnętrza szafy 

przed otwarciem drzwi w codziennym 

użytkowaniu 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Drzwi szafy zamykają się bez trzasku, 

posiadają element spowalniający 

zamykanie 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Razem łączna liczba pkt Szafa aktowa  

Krzesło obrotowe pracownicze z podłokietnikami K.01- 40 pkt 
 

1. JAKOŚĆ, 
ESTETYKA 
WYKONANIA 

Jakość stelaża, bez widocznych łączeń 

elementów, jednolita powierzchnia, 

jakość polerowania 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Brak widocznych śladów łączenia 

stelaża z siedziskiem (na górnej części 

siedziska), siedzisko przykryte 

tapicerowaną poduszką 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Tapicerka bez widocznych 

wystających nici, przeszycia równe na 

całej długości szycia 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Mocowanie podłokietnika ze stelażem 

bez ostrych zakończeń, wystających 

elementów 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

2. OCENA 
TECHNICZNA 

Regulacja: głębokości siedziska, 

wysuwu podłokietników góra/dół 

oraz w bok, podparcia odcinka 

lędźwiowego, wysokości siedziska, 

blokada oparcia, płynność kółek 

jeznośći kółek na powierzchni 

dywanowej (zgodność z 

wymaganiami) 

Tak -20 pkt 
Nie – 0 pkt 

 

Razem łączna liczba pkt Krzesło obrotowe pracownicze z podłokietnikami  

Krzesło konferencyjne  K.02- 20 pkt 

1. JAKOŚĆ, 
ESTETYKA 
WYKONANIA 

Wybarwienie stelaża, malowane 

proszkowo równomierne bez 

zacieków, przebarwień 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Brak widocznych śladów łączenia 

stelaża z siedziskiem (na górnej części 

siedziska) przykryte tapicerowaną 

poduszką 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Tapicerka bez widocznych 

wystających nici, przeszycia równe na 

całej długości szycia 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Mocowanie podłokietnika ze stelażem 

bez ostrych zakończeń, wystających 

elementów 

Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

 

Razem łączna liczba pkt konferencyjne 

 
 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW  

RAZEM DO UZYSKANIA MAKSYMALNIE 225 PKT 

 
 

Podpis Członka Komisji Przetargowej:  .......................................................................................  
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1. SZTYWNOŚĆ KONSTRUKCJI I STABILNOŚĆ MEBLI - Zamawiający będzie badał stabilność 

konstrukcji biurek na podłożu, sposób mocowania blendy oraz elementów wyposażenia 

dodatkowego, formę mocowania elementów stelaża oraz pod konstrukcje umożliwiającą 

wsunięcie swobodne krzesła lub montaż półki pod klawiaturę, zgodnie z wytycznymi w SWIZ. W 

przypadku kontenera precyzję wykonania (poprawności technologii klejenia), elementów 

doposażenia i formę dopasowania kontenera do biurka (zlicowania) zgodnie z preferencją 

Zamawiającego. W przypadku szaf - brak ostrych krawędzi, sposób mocowania zamków i okuć, 

sposób mocowania poszczególnych elementów, estetykę wykonania. W wszystkich meblach 

Zamawiający będzie preferował rozwiązania, w których jest najmniej widocznych sposób łączenia 

mebli, w szczególności nie widać śrub, spawów, nitów, wkrętów, itp.  

2. JAKOŚĆ WYKONANIA BLATÓW I OBUDÓW - Zamawiający zbada na podstawie próbek i 

przedstawionych modeli czy ich powierzchnie są gładkie, meble nie mają zabrudzeń, widocznych 

ubytków, śladów klejenia, zastosowania doklejki zgodnie z deklaracją za pomocą powiększenia lub 

próby grafitowej. Ocenie będzie podlegać biurko, kontener oraz szafa.  

2. KONSTRUKCJA I JAKOŚĆ KRZESŁA PRACOWNICZEGO - w tym przypadku Zamawiający będzie 

oceniał zgodność krzesła obrotowego z wymaganiami minimalnymi: 

1) rodzaj i forma oparcia, wymiary, 

2) forma wykonania podłokietników, 

3) ocena swobody posługiwania się mechanizmem synchronicznym, 

4) forma i dostęp do mechanizmów fotela, 

5) zastosowanie w krześle: regulacji głębokości siedziska, regulacji wysuwu podłokietników 

góra/dół oraz w bok, regulacji podparcia odcinka lędźwiowego, regulacji wysokości siedziska, 

blokada oparcia. 

 


