
ZP -2/2011                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 5 
 
 
Formularz cenowy na zakup gablot muzealnych  
…..............................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                       ( nazwa i siedziba dostawcy ) 
 
W odpowiedzi na postępowanie w trybie „przetargu nieograniczonego” ( oznaczenie sprawy ZP – 2/2011) oferuję przedmiotową dostawę  w niżej 
wymienionych cenach : 
 
L.p. Nazwa artykułu  Okres 

gwarancji  
Kod CPV j.m Ilość  Cena netto za 1 szt. Wartość netto (kol.6 

x kol.7) 
Wartość 
podatku 
VAT 

Wartość brutto  
w PLN 

Nazwa 
własna 
artykułu  

1  Gabloty 
wolnostojące  o 
wymiarach  100 
cm. – długość  x 
60-cm- szerokość  
x 200 cm. 
wysokość  wg, 
rysunku nr 1 , bez 
oświetlenia . 
Konstrukcja z 
profili 
aluminiowych w 
kolorze starego 
złota .Szkło VSG 
33.1 .Drzwi 
szklane 
umieszczone w 
krótszym boku, 
zamykane na 
zamek z wkładką 

12 
miesięcy 
od dnia 
dostawy 

39154000-6 Szt. 4      



dyskową 
spełniającą 
wymogi dla 
zamków klasy C. 
Blat w kolorze 
czerwieni 
karmazynowej 
wykonany z płyty 
MDF, grubość 
płyty dostosowana 
do ciężaru 
wystawianych 
przedmiotów o 
wadze  
maksymalnej 
ok.50 kg. Gablota 
wyposażona w 
stopki do 
poziomowania. 
Rysunek nr 1 

2 Gabloty o 
wymiarach 100 
cm.- długość x60 
cm.- szerokość x 
30 cm – wysokość 
z oświetleniem 
umieszczonym  na 
tylnej – górnej 
części gabloty na 
całej długości. 
Klosz klejony 
wykonany ze szkła 
bezpiecznego VSG 
33.1 , osadzony w 

12 
miesięcy 
od dnia 
dostawy  

39154000-6 Szt. 11      



ramie z profili 
aluminiowych w 
kolorze „starego 
złota”, 
wypełnienie 
cokołu i blat 
gabloty w kolorze 
karmazynowej 
czerwieni , 
wykonany z płyty 
MDF, grubość 
płyty cokołu 
dostosowana do 
wagi 
eksponowanych 
przedmiotów o 
ciężarze 
całkowitym ok. 25 
kg.Wysokość 
cokołu , na którym 
będzie stała 
gablota stała 
gablota : 70 cm , 
szerokość cokołu 
60 cm, długość 
cokołu 80 cm. 
Cokół 
czterościenny. 
Klosz zamykany 
na zamek z 
wkładką dyskową 
spełniającą 
wymogi dla 
zamków klasy C i 



otwierany do góry 
na podnośnikach 
gazowych. Gablota 
wyposażona w 
stopki do  
poziomowania. 
Rysunek nr 2. 

3 Gablota o 
wymiarach 100 cm 
długość,  60 cm. 
szerokość,  30 cm. 
wysokość    z 
oświetleniem 
umieszczonym na 
tylnej górnej 
części gabloty  na 
całej długości. 
Klosz klejony 
wykonany ze szkła 
bezpiecznego VSG 
33.1 
laminowanego, 
zatrzymującego 
szkodliwe 
promieniowanie  
słoneczne ,(gablota 
przeznaczona do 
eksponowania 
dokumentów 
archiwalnych ), 
osadzony w ramie 
z profili 
aluminiowych w 
kolorze „starego 

12 
miesięcy 
od dnia 
dostawy  

39150000-8 szt. 3      



złota, wypełnienie 
cokołu i blat 
gabloty w kolorze 
karmazynowej 
czerwieni, 
wykonany z płyty 
MDF .Grubość 
płyty cokołu 
dostosowana do 
wagi 
eksponowanych 
przedmiotów o 
ciężarze 
całkowitym ok. 25 
kg. Wysokość 
cokołu , na którym 
będzie stała 
gablota : 70 cm x 
szerokość cokołu 
60 cm, długość 80 
cm, cokół 
czterościenny. 
Klosz zamykany 
na zamek z 
wkładką dyskową 
spełniającą 
wymogi dla 
zamków klasy C i 
otwierany do góry 
na podnośnikach 
gazowych. Gablota 
wyposażona w 
stopki do 
poziomowania. 



Listwa 
oświetleniowa z 
tyłu gabloty na 
całej jej długości. 
Światło nie może 
uszkadzać 
eksponowanych 
dokumentów. Rys. 
nr 2 

4 Gablota o 
wymiarach : 
długość100 cm. , 
szerokość 60cm., 
wysokość  60 cm  
z oświetleniem 
umieszczonym z 
tyłu gabloty w 
listwie . Klosz 
klejony wykonany 
ze szkła 
bezpiecznego VSG 
33.1 , osadzony w 
ramie z profili 
aluminiowych w 
kolorze „starego 
złota”. 
Konstrukcja 
cokołu w kolorze 
starego złota, 
wypełnienie 
cokołu i blat 
gabloty w kolorze 
karmazynowej 
czerwieni, 

12 
miesięcy 
od dnia 
dostawy 

39150000-8 szt. 2      



wykonany z płyty 
MDF. Grubość 
płyty cokołu 
dostosowana do 
wagi 
eksponowanych 
przedmiotów o 
ciężarze 
całkowitym ok. 25 
kg. Wysokość  
cokołu, na którym 
będzie stała 
gablota : 60 cm, 
szerokość cokołu 
60 cm., długość 80 
cm. Cokół 
czterościenny. 
Klosz zamykany z 
dwóch stron na 
zamek z wkładką 
dyskową 
spełniającą 
wymogi dla 
zamków klasy C i 
zdejmowany z 
podstawy. Gablota 
wyposażona w 
stopki do 
poziomowania.Rys
.nr 3 

5 Gablota o 
wymiarach : 60 cm 
długość x30 
szerokość x180 cm 

12 
miesięcy 
od dnia 
dostawy 

39150000-8 szt. 11      



wysokość . 
przyścienna  z 
oświetleniem 
umieszczonym 
wewnątrz u góry. 
Konstrukcja z 
profili 
aluminiowych w 
kolorze „starego 
złota”. Szkło VSG 
33.1. Drzwi 
szklane 
umieszczone z 
przodu zamykane 
na zamek z 
wkładką dyskową , 
spełniający 
wymogi dla 
zamków klasy C. 
Blat i tył w kolorze 
czerwieni 
karmazynowej , 
wykonany z płyty 
MDF, grubość 
płyty dostosowana 
do ciężaru 
wystawianych 
przedmiotów o 
wadze 
maksymalnej ok. 
25 kg. ( zarówno 
blat i tył) .Gablota 
wyposażona w 
stopki do 



poziomowania. 
Rys. nr 4 

 
 
 
Uwaga . 
Zamawiający wymaga aby wszystkie gabloty pod względem konstrukcyjnym  były wytrzymałe eksploatacyjnie, możliwy byłby ich transport w 
różnym położeniu. W gablotach o największych parametrach zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych pionowych profili aluminiowych, 
jeśli zachodzi taka konieczność.. W zależności od typu gabloty, wewnętrzne podłogi, ściany muszą być wykonane w sposób umożliwiający 
zamocowanie do nich eksponatów przy pomocy uchwytów,  które zostaną zespolone z płytą MDF. W przypadku gablot stojących , konstrukcja podłogi  
musi zapewniać stabilne ustawienie  eksponatów o wadze kilkudziesięciu kilogramów np. zbroi.  
Wskazane jest aby gabloty stojące były wyposażone w podkręcane nóżki umożliwiające wyrównanie wysokości. Gabloty muszą być wyposażone w 
atestowane zamki zabezpieczające przed kradzieżą , tak aby niemożliwe było włamanie bez użycia siły. Konstrukcja gablot musi zapewniać 
uszczelnienie uniemożliwiające przenikanie do wnętrza kurzu, insektów , owadów. Ścianki i klosze gablot muszą być wykonane z 
wysokogatunkowego szkła. Oświetlenie zastosowane w gablotach musi być diodowe lub halogenowe i odpowiadać warunkom konserwatorskim, a w 
szczególności być wolne od emisji UV oraz zbytniej emisji ciepła.  Konstrukcja gablot musi umożliwiać bezproblemową wymianę oświetlenia lub jego 
elementów . Wykonawca musi przedstawić certyfikat CE oświetlenia i raport badań końcowych układu elektrycznego gabloty. 
Wszystkie materiały użyte do produkcji gablot muszą być wolne od znanych substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczne dla  
środowiska. 
Wymagane jest bezpieczne rozwiązanie podnoszenia gablot pod względem BHP , według zaproponowanych rozwiązań producenta. Gabloty powinny 
mieć możliwość przesunięcia w całości na niewielką odległość  1-2 metry 
 
 
Słownie wartość zamówienia brutto  wraz z dostawą do siedziby zamawiającego i montażem  
 
….............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
….............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



 
Miejscowość, data                                                                                                                                                       Podpis 
 
………………………………………………………..                                                                                       ………………………………………… 


