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ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr 5/2020 

 
 
            
         27 – 01 – 2020 

Data 
 
 
Biały Fortepian 
Luiza Pinkowska 
Powiercie – Kolonia 95F 
62 – 600 Koło 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 
 
 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

Nazwa i adres oferenta 
 
 
 
 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: dostawę wyposażenia 
cateringowego 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Dostawa 1 kuchni mikrofalowej. 

Warunki szczegółowe: 
1.1. wykonanie ze stali nierdzewnej (komora i obudowa); 
1.2. sterowanie manualnie; 
1.3. min 5 poziomów mocy oraz funkcja rozmrażania; 
1.4. moc min 1500 W; 
1.5. pojemność min 34 litrów. 

 
2. Dostawa 1 zmywarki gastronomicznej z podstawą 

Warunki szczegółowe: 
2.1. moc min 5 kW; 
2.2. przeznaczenie do naczyń i szkła z funkcją wyparzania (tzw. zmywarko-

wyparzarki) przeznaczona jest do mycia i wyparzania naczyń oraz szkła 
stosowanego w gastronomii; 

2.3. sterowanie elektroniczne dozownika środka myjącego i płuczącego; 
2.4. pompa odpływu zamontowana w zmywarce; 
2.5. płaskikosz na min 18 talerzy; 
2.6. pojemnik na sztućce; 
2.7. zmywarka i podstawa wykonanie ze stali nierdzewnej; 
2.8. wysokość podstawy min. 45 cm; 
2.9. w podstawie miejsce na dwa kosze o wymiarach min 50x50 cm. 
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3. Dostawa 1 pralki przemysłowej 
Warunki szczegółowe: 
3.1. wielkość wsadu min 11 kg; 
3.2. wielkość otworu min 32 cm; 
3.3. pojemność bębna min 75 l; 
3.4. podłączenie zimna woda; 
3.5. ilość obrotów min 1000; 
3.6. min. klasa wydajności prania A. 

 
4. Dostawa 1 suszarka przemysłowa 

Warunki szczegółowe: 
4.1. wielkość wsadu min 8 kg; 
4.2. kondensacyjna; 
4.3. pojemność bębna min 100 l; 
4.4. bęben ze stali nierdzewnej. 

 
5. Dostawa 1 maszyna do polerowania sztućców 

Warunki szczegółowe: 
5.1. min wydajności 3000 sztućców na godzinę; 
5.2. sterylizacja sztućców lampą UV; 
5.3. obudowa ze stali nierdzewnej. 

 
II. Warunki udziału w postępowaniu:…………………………………………………… 

(1) Termin dostawy: 25 luty 2020 roku; 
(2) Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej co do grup przedmiotów; 
(3) Oferent ma prawo określić czy wyraża zgodę na udzielenie zamówienia 

częściowego. Brak oświadczenie w tym zakresie oznacza zgodę oferenta na 
udzielenie zamówienia częściowego. 

 
III. Kryteria oceny ofert: 

1) ...........cena netto – 90 %.................................................................. – pkt lub % 
2) ...........termin dostawy – 10% …....................................................... – pkt lub % 
3) .......................................................................................................... – pkt lub % 

 

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 
ofert: 
1) W przypadku złożenie oferty częściowej, Zamawiający dokona oceny 

ważnych ofert na podstawie analizy cen netto wg zasad określonych w 
punkcie (2). Analiza zostanie dokonana na podstawie obliczenia średniej ceny 
ze wszystkich ofert jednostkowych z uwzględnieniem wagi wynikającej z 
udziału poszczególnych cen jednostkowych w całości zamówienia 

2) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie: sumy cen netto 
 według następujących kryteriów: 

 

Cena ofertowa jednostkowa - waga kryterium: 90% (maksymalna liczba punktów-

90) 

   Cn 

C(1,2,3…)
= _____ x 90% x 100 

               Cb 

gdzie: 

C-liczba przyznanych punktów badanej oferty 
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Cn-cena netto najniższej oferty w PLN 

Cb-cena netto badanej oferty w PLN 

 
3) Kryterium merytoryczne: 10% (maksymalna liczba punktów-10) 

Mb 

M(1,2,3…)
= _____ x 10% x 100 

Mn 

gdzie: 

M - liczba przyznanych punktów badanej oferty 

Mb- termin dostawy liczony w tygodniach 

Mn- najkrótszy termin dostawy z ofert liczony w tygodniach 

4) …........................................................................................................ 
 
Postępowanie wygra Oferent, który otrzyma największą łączną liczbę punktów: 
C(1,2,3..)+M(1,2,3…) 

 
 

V. Termin składania ofert: data: 07.02.2020, godzina: 16:00 
 

VI. Akceptowalne formy składania ofert: 
1) Listownie lub osobiście na adres: Luiza Pinkowska Biały Fortepian, Powiercie 

– Kolonia 95F, 62 – 600 Koło. 
2) Pocztą e-mail na <bfortepian@wp.pl> .. 

 
VII. Sposób sporządzenia oferty:……oferta musi zawierać minimalnie cenę netto 

poszczególnych elementów zamówienia, termin dostawy oraz specyfikację 
techniczną oferowanego wyposażenia 
 

VIII. Warunki wykluczenia: 
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo 

lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności tych osób. 
 

IX. Termin realizacji zamówienia: ……I kwartał 2020 roku……………………….. 
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X. Odrzuceniu podlegają oferty: 
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym. 
 

XI. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, 
zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom. 
 

XII. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy / zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej: 
1) …-…………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………….. 
Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu 
zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w 
ofercie. 

 
XIII. Załączniki: 

1) ……-..………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………...... 

 
XIV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich 
potencjalnych wykonawców,od których otrzymał oferty cenowe. 


