Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
w Waśniewie – Grabowie
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczalnej wyrażonej z złotych równowartości
kwoty 30 000 euro
Ze względu na wartość zamówienia, nie przekraczającą 30 000 EURO, nie mają zastosowania w niniejszym
postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do
składania oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na „Wyposażenie bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w
Waśniewie – Grabowie – dostawa oraz montaż zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania.
1.

Zamawiajacy:
Gmina Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny
NIP 984 0162034

2.

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa w Waniewie-Grabowie
13-111 Janowiec Kościelny
NIP 984 00 71 550
tel. (89) 626 10 13 fax. (89) 626 10 13
e-mail:wasniewo@go2.pl

3.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa oraz montaż zmywarki gastronomicznej z funkcją
wyparzania dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie

Kod CPV:
CPV 42.95.90.00-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
CPV 45.22.38.00-4 Montaż i wznoszenia gotowych konstrukcji
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego
przedmiot zapytania ofertowego zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
3.2. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie
może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Towary
składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które
zostały szczegółowo opisane w załącznikach do niniejszego zapukania ofertowego. Zamawiający
dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod
względem zastosowania i wykonania.
3.3. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z
rozładowaniem, na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
3.4. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia sprzętu i wyposażenia zgodnych, pod względem jakości,
estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego zapytania.
Miejsce dostawy oraz montażu: Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie 4,
13 – 111 Janowiec Kościelny
2.5 Zamawiający – Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie nie będzie pokrywała kosztów związanych z
dostarczeniem zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania do miejsca realizacji ( dostawy, przesyłki, transportu)
3. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy
4.Warunki płatności
Przelew w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury i dostarczenia oraz montażu przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oraz sposób oceny oferty
Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
1. Cena – 100%
6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie lub
przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie 4, 13 – 111 Janowiec Kościelny w
nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2018 do godz. 10.00 Decyduje data wpływu do Szkoły. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
7. Sposób przygotowania oferty
7.1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
wraz z opisem i rysunkiem / oferowanego sprzętu, w formie pisemnej, w języku polskim, poprawki winny być
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej, cena oferty powinna być podana cyfrowo i
słownie. Oferta musi zawierać wszystkie podpisane załączniki w tym parafowany wzór umowy – Załącznik nr 3.
Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez uprawnioną osobę / osoby, oraz złożone w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnej z oryginałem.
7.2. Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Wyposażenie bloku żywieniowego Szkoły
Podstawowej w Waśniewie – Grabowie – dostawa oraz montaż zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania z
zaznaczeniem „ Nie otwierać przed 27 lipca 2018 do godz. 10.00.
8. Otwarcie ofert nastąpi 27 lipca 2018 o godzinie 10.05 w siedzibie Zamawiającego
9. Oferta niezgodna z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu zostanie odrzucona.
10.O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni mailowo lub za pośrednictwem
faxu.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego ( wyboru oferty) nie przysługują odwołania.
14. Wykonawca powinien legitymować się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, uprawnieniami do prowadzenia
działalności i brakiem powiązań między Zamawiającym.
15. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następujące osoby:
1) Beata Jóźwiak – dyrektor Szkoły (665 571 013) Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie w godz. 8.00
– 14.00 w sprawach merytorycznych odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia
2) Dorota Marciniak –sekretarz szkoły (89 626 10 13), wasniewo@go2.pl, Szkoła Podstawowa w Waśniewie –
Grabowie w godz. 8.00 – 14.00 w sprawach merytorycznych odnoszących się do opisu przedmiotu
zamówienia
16 Załącznik do zapytania cenowego:
* Szczegółowy opis zamówienia – załączniki nr 1
*Formularz oferty – Załącznik nr 2
*Wzór umowa – załącznik nr 3
INFORMACJE DODATKOWE
1. Oferowany towar ma być równoważny z powyższą specyfikacją lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie.
2. Wymagania techniczne:
- sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz musi
posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
Produkty, które tego wymagają winny spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
- wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na sprzęt.

Załącznik 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegóły produktu: zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania

Wymiary

600 x 600 x 850 mm

Prześwit drzwi

385 mm - wysokość

Cykle mycia

120, 180, 600 s

Moc znamionowa

Od 3.9 KW do 6,55 KW

Zasilanie elektryczne

3N ~400 V 50 Hz

Zabezpieczenie instalcji

16 A

Zasilanie wodą
Zalecana temp. Wody

ciepła 55 ÷ 60 °C
lub zimna 15 ÷ 20 °C

Ciśnienie wody
zasilającej
Zużycie wody

Standardowe wykonanie:



programator elektroniczny



funkcja wyparzania 90 °C



dozownik płynu płuczącego



spust wody grawitacyjny



kosze 500 x 500 mm



kubki do sztućców



przewód zasilający z wtyczką

0,2 ÷ 0,4 MPa - standard
0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
2,35 ÷ 3,4 l/cykl - w zależności od
ciśnienia

Wyposażenie dodatkowe:



dozownik płynu myjącego



pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej



dodatkowe kosze



podstawa pod zmywarka



płyn myjący , płyn nabłyszczający

Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie
zbliżonego pod względem zastosowania i wykonania.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY: „Zakup z dostawą oraz montażem zmywarki
gastronomicznej z funkcją wyparzania do bloku żywieniowego w Szkole
Podstawowej
w Waśniewie – Grabowie
1. Dane instytucji / osoby składającej ofertę
…………………………………

………………………………………………, dnia

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP
REGON
Nr rachunku bankowego
Telefon
e-mail
II. Oferta cenowa
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących „Zakup z dostawą oraz montażem zmywarko wyparzarki gastronomicznej do bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w Waśniewie – Grabowie.

L.p.

1

1

Nazwa
orientacyjna

Jednostka
miary

Ilość

2

3

4

Zmywarka
gastronomiczna z
funkcją
wyparzania

szt

1

Wartość
jednostkowa
netto

Wartość netto
ogółem (kol. 4
x kol. 5)

5

Podatek
VAT
6

Wartość
brutto
7

Gwarancja
w
miesiącach
8

Wartość ogółem:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że oferuję wykonanie
zamówienia na następujących warunkach:
Zrealizowanie zamówienia – Sprzęt elektroniczny za łączną cenę ofertową brutto:
……………………………………….. PLN słownie:
……………………………………………………………………………

 Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń
 Okres gwarancji
………………………………………………………………………………………………
 Posiadam uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
 Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
 Dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia.
 Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia.
 Jestem związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 Zrealizuję zamówienie zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego.
 Na dostarczony sprzęt przedłożę odpowiednie certyfikaty.
………………………………………………………………………
( pieczęć firmowa i podpis osoby składającej ofertę)

Załącznik nr 3
U M O WA
Zawarta dnia ……………………………………….
Pomiędzy:
1. Dyrektorem Szkoły reprezentowaną przez Beatę Jóźwiak – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Waśniewie – Grabowie:
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
reprezentowanym przez:
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
&1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy wyposażenia określonych w
ofercie z dnia ………………………………………………..
dotyczącej zakupu, dostawy i montażu zmywarki gastronomicznej z funkcją
wyparzania dla bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie
2. Oferta zawierająca ceny jednostkowe poszczególnych elementów wyposażenia dla
bloku żywieniowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
&2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt zamówionej zmywarki
gastronomicznej z funkcją wyparzania w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
którą należy dostarczyć pod wskazany adres – zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem
we wskazanym przez zamawiającego miejscu.
&3
1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie zamówienia przysługuje zapłata w
wysokości ………………………..... zł (słownie:
………………………………………………………. ,
zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2. Zapłata wypłacana jest na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z 30
dniowym terminem płatności.
&4
1. Wykonawca gwarantuje należytą jakość, funkcjonalność i parametry techniczne
dostarczanego sprzętu.
2. Gwarancja na dostarczony sprzęt wynosi ……. …..od daty dostawy.
3. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych przy specyfikacji sprzętu
rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Jakościowo –
Ilościowego bez zastrzeżeń.
4. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania
gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii obciążają
Wykonawcę.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i
wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją
użytkowania.
&5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu czynności
określonych w & 1 w wysokości 5 % wartości zamówienia, za każdy dzień
opóźnienia w ich realizacji.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w
wysokości 20 % wartości zamówienia.
&7
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
&8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
&9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

……………………………………………
Wykonawca

…………………………...…..
Zamawiający

