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Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 03/2018/CP

ZAPYTANIE OFERTOWE
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowychtechnik żywienia i hotelarstwa w pomoce naukowe i narzędzia
praktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.
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1. ZAMAWIAJĄCY
Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza
Kuńkowce 93
37-700 Przemyśl
Biuro projektu we Wrocławiu
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem prowadzonego postępowania jest podwyższenie jakości kształcenia klas zawodowych poprzez
rozbudowę bazy sprzętowej pracowni zawodowych. Podniesienie jakości kształcenia wpłynie na
zwiększenie szans absolwentów kierunków zawodowych na rynku pracy.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Podział na zadania:
1. Doposażenie pracowni technik hotelarstwa- meble kuchenne
2. Doposażenie pracowni technik hotelarstwa- narzędzia/ urządzenia praktyczne
3. Doposażenie pracowni technik żywienia - narzędzia/ urządzenia praktyczne (kuchnia
molekularna)

W zakresie zadania nr 1 (meble kuchenne):
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni zawodu technik hotelarstwa w zestaw mebli
kuchennych, który został szczegółowo opisana w Specyfikacji Zadania 1.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on
wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik hotelarstwa w szkole ponadgimnazjalnej.
Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w
trakcie nauki zawodu.
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5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone
wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja.
Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny
i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę
dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu
zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i
sprzęty dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym
Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego.

SPECYFIKACJA – ZADANIE 1 (wyposażenie pracowni technik hotelarstwa - meble)
Lp

nazwa

specyfikacja - wymagania minimalne

jednostka

1

szafki kuchenne
wiszące i
wolnostojące z
blatem

Zestaw mebli kuchennych:
-szafka stojąca przeznaczona pod blat, zamykana z min. 1
półką
- pojedyncza szafka stojąca zamykana, przeznaczona pod
blat roboczy- z min. 1 półką
- podwójna szafka wisząca zamykana do przechowywania
różnych drobiazgów - z min. 1 półką
- pojedyncza szafka wisząca- zamykana z min. 1 półką
- blat kuchenny, biały, standardowy do celów kuchennych
- całkowite wymiary zestawu wysokość 200 cm x
szerokość 200 cm x 45 cm
- Materiał: Części główne: Płyta pilśniowa/wiórowa, front
okleina meblowa lub farba akrylowa - odporna na
ścieranie, zawiasy z zatrzaskami
- możliwość zamontowania drzwiczki z prawej lub lewej
strony
- uchwyt do szafek- stalowy
- kolor zestawu biały

zestaw

licz
ba
1

Zamówienie obejmuje dostarczenie mebli wraz z
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montażem na miejscu w szkole.
Dopuszczalne rozwiązania równoważne w zakresie:
- wymiarów - dopuszczalne różnica w wymiarach
całkowitych zestawu do 20% na każdy wymiar

W zakresie zadania nr 2 (sprzęt):
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni technik hotelarstwa w narzędzia i urządzenia
praktyczne do nauki przedmiotu, który został szczegółowo opisana w Specyfikacji Zadania 2.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on
wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik hotelarstwa w szkole ponadgimnazjalnej.
Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w
trakcie nauki zawodu.
5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone
wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja.
Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny
i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę
dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu
zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i
sprzęty dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z
opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania
Ofertowego.
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SPECYFIKACJA – ZADANIE 2 (wyposażenie pracowni technik hotelarstwa)
Lp

nazwa

specyfikacja - wymagania minimalne -

jednostka

1

płyta grzewcza
indukcyjna
przenośna

Płyta grzewcza indukcyjna przenośna:
Rodzaj zasilania: elektryczna
Moc: w zakresie 1890-3500 W
Liczba pól grzejnych: min. 2
Zakres temperatur: 60-240 °C
Średnica naczyń: min 12 cm- maks. 26 cm
Panel sterowania: z przodu
Sposób montażu: przenośna
FUNKCJE:
Wyświetlacz elektroniczny
Przyciski dotykowe
System zabezpieczeń przed dziećmi
Blokada podczas czyszczenia
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik ciepła resztkowego
Wymiary:
Wymiary (WxSxG) cm 5 x 50 x 30
Długość kabla zasilającego min. 1.5m

sztuka

licz
ba
1

- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce
- karta produktu
Dopuszczalne rozwiązania równoważne w zakresie:
- wymiarów - dopuszczalne różnica w wymiarach
całkowitych zestawu do 20% na każdy wymiar/poziom
temperatur/moc

2

czajnik
elektryczny

Czajnik elektryczny bezprzewodowy:
sztuka
- moc min. 2200 W
- pojemność min. 1,5 litr
- Stal nierdzewna lub szkło,
- Filtr siatkowy
- Podstawa obrotowa z kablem zasilającym
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu,
- Automatyczne wyłączenie w przypadku gotowania bez
wody,
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- Zatrzaskiwana pokrywa
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce
3

podgrzewacz
potraw

Pojemnik prostokątny lub owalny z pokrywą metalowa na sztuka
podstawie, podgrzewany od spodu palnikami płynowymi
lub świecowymi bezdymowymi:
- min. 1 pojemnik na paliwo
- 1 pojemnik GN 1/1 65 mm
- możliwość piętrowania kilku podstaw w celu
magazynowania
- unoszona pokrywa z uchwytem
- boczne uchwyty do przenoszenia
- stal nierdzewna
- pojemność min. 9 l

3

4

urządzenie sous
vide

Cyrkulator do gotowania sous-vide:
sztuka
- przeznaczony do gotowania w kąpieli wodnej
- zakres temperatur od 0 stopni C do 99 stopni C
- wydajność pompy min. 14l/min.
- moc min. 1300 W
- zapewnia stabilność temperatury w zakresie -0,1°C do
+0,5°C
- posiada regulację temperatury co 0,1°C
- wyświetlacz zapewniający łatwość odczytu
- zabezpieczenie termiczne
- zasilanie: prąd 230V, odłączany przewód zasilający
- łatwe do czyszczenia
- pasujące do każdej wielkości miski z okrągłym lub
płaskim bokiem (do mocowania w pojemnikach o różnych
wymiarach)

1

- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce

5

pakowarka
próżniowa
listwowa

Pakowarka próżniowa zewnętrzna listwowa:
- długość robocza listwy zgrzewnej: min. 300mm
- moc przyłączeniowa: min. 0,13 kW / 220-240 V 50 Hz,
- zintegrowany nóż,
- elektroniczne sterowanie wytwarzaniem próżni,
- funkcje: automatyczne pakowanie próżniowe i szczelne
zamykanie,
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sztuka
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- pompa próżniowa
- w zestawie: min.: 1 rolka folii do pakowania
próżniowego (20 cm x 3 m), 1 rolka folii do pakowania
próżniowego (30 cm x 3 m), 1 wąż łączący (do
zewnętrznego pakowania próżniowego),
Uwagi:
- urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej w
zastosowaniu przemysłowym.
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce

6

zbiornik na
gorącą wodę

Warniki do wody:
- wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
- wyposażone w krytą grzałkę
- zakres regulacji temperatur od 30st.C do 100 st.C
- wskaźnik poziomu zawartości zbiornika
- termostat zabezpieczający
- wyposażony w niekapiący kranik
- zasilanie 230V
- wymiary: Średnica 225mm x wysokość 420mm
- pojemność: 10 litrów

sztuka

1

W zakresie zadania nr 3 (wyposażenie do „kuchni molekularnej)”:
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni technik żywienia w narzędzia i urządzenia praktyczne
(kuchnia molekularna), które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 3.
2. Sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy
europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik żywienia w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość
i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie
nauki zawodu.
5. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni
oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje
zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
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6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny
i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będą
dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu
zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i
sprzęty dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym
Załączniki nr 2C do Zapytania Ofertowego.

SPECYFIKACJA – ZADANIE 3 (wyposażenie kuchni)
Lp.
1

nazwa
patelnie: 3 różne
średnice

Specyfikacja – wymagania minimalne
Zestaw 3 różnych patelni profesjonalnych do celów
gastronomicznych:
- wykonana z odlewu aluminium z rączkami ze stali
- pokryta nanoceramiczną powłoką nieprzywierającą
- wysoka odporność powłoki na przecieranie
- możliwość stosowania na kuchenkach indukcyjnych
- zestaw składający się patelni małej (średnica min. 20
cm), średniej (średnica min. 24 cm), dużej (średnica
min. 28 cm)

jednost liczba
zestaw 3

2

zastawa stołowa
2x12osób (talerzemałe, duże,
głębokie, filiżanki z
podstawkami,
sztućce, szklanki)

Zastawa stołowa dla 12 osób - serwis zestaw
obiadowo-kawowy wraz z kompletem sztućców:

zestaw

2

I. Zestaw obiadowo-kawowy dla 12 osób (min. 60
elementów):
- talerz mały - deserowy
- talerz głęboki
- talerz duży
- filiżanki z podstawką
- szklanki do zimnych napojów poj. 0,33 l
- możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania
w kuchence mikrofalowej
- porcelana, biała, bez nadruków
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II. Zestaw sztućców (min. w komplecie nóż, widelec,
łyżka, łyżeczka)- zestaw dla 12 osób:
- Stal Nierdzewna
-Gwarancja: 2 lata
- Nadają się do zmywarki
3

deski do krojenia

Zestaw desek do gastronomii zgodne z normami
HACCP (w zestawie 6 szt.):
w zestawie deska: Czerwony, Niebieska, Zielona ,
Żółta, Brązowa, Biała
- rozmiar GN: GN 1/2
- deski z nie nasiąkającego materiału- zapobiegnie
skażeniu bakteryjnemu i chemicznemu
- możliwość mycia w zmywarce
- możliwość dezynfekcji

zestaw

2

zestaw

1

zestaw

1

Lub równoważne w zakresie rozmiarów deski,
dopuszczalna odstępstwo od wymiarów do 30% na
każdy wymiar.
4

noże kuchenne

Zestaw noży składający się z 2 elementów.
1. Kompletu noży "szefa kuchni" :
- nóż uniwersalny ząbkowany
- nóź do filetowania i trybowania elastyczny
- nóż kuchenny
- nóż do obierania
- nóż kucharski
- widelec
- ostrzałka
- Materiał: stal kuta, wykonane są z jednego kawałka
stali.
-Możliwość mycia w zmywarkach i wyparzania
- w zestawie etui na noże

5

zestaw garnków o
różnej pojemności

Zestaw garnków o różnej pojemności min. 9
elementów, w skład zestawu wchodzą:
- garnek duży poj. 5,5-6 l z pokrywką
- 2 x średni garnek poj. od 2,5 do 4,5 l. z pokrywką
- rondelek z pokrywką poj. 2 l
- patelnia średnia (średnica min 24 cm)
- materiał: stal nierdzewna
- nadające się do zmywarki
- nienagrzewające się uchwyty (zimne uchwyty)
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- do użytku na wszystkich rodzaju kuchenkach
(gazowa, elektryczna, indukcyjna)
6

tace kelnerskie
antypoślizgowe

Taca do serwowania kelnerska 4 sztuki w zestawie, w
tym:
- 2 x taca okrągła (min. średnica 300mm)
- 2 x taca prostokątna (min. 400 mm x 300mm)
- antypoślizgowa powierzchnia - odporna na
temperaturę od -10 do +100 stopni Celsjusza, kwasy,
alkohol
- możliwość mycia w zmywarce

zestaw

4

7

Stojak wraz z 4 elementami (pojemnikami szklanymi )
do przypraw płynnych i sypkich

sztuka

1

8

menaż 4elementowy –
stojak z 4pojemnikami na
przyprawy
cukiernica

Cukiernica:
- porcelana
- biała
- otwór na łyżeczkę
-- bez nadruku
- możliwość mycia w zmywarce

sztuka

2

9

kieliszki do jaj

Kieliszki do jajek kurzych:
- porcelanowe
- "na nóżce"
- białe
- bez nadruku
- możliwość mycia w zmywarce

sztuka

12

10

termos 1,5l

Termos stołowy:
- pojemność 1,5 l
- stal nierdzewna
- zabezpieczenie zamknięcia oraz możliwość
wylewania płynów
- utrzymanie temperatury płynów przez min.8 godzin
- dziubek do nalewania płynów
- rączka do bezpiecznego przenoszenia

sztuka

6

11

wózek kelnerski

Wózek serwisowy /kelnerski :
- stal nierdzewna (odporność na rdzę, łatwość
utrzymania w czystości)
- kółka z hamulcami
- min. 2 półki zakończone rantem zabezpieczającym

sztuka

1

10
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przed zsunięciem
- nośność na półkę min. 40 kg
- wymiary powierzchni roboczej min.750x450 mm
12

bielizna stołowa:
Bielizna stołowa- obrus:
obrusy(140x160cm) - biały, bez nadruków
- plamoodporny wykonany z tkaniny pokrytej powłoką
plamoodporną
- wymiary 140 x 160 cm. (prostokątny)

sztuka

8

13

serwetki
bawełniane 40x40

Serwetki: - białe, bez nadruków - możliwość prania w
pow. 60 stopniach Celsjusza i w środku wybielającym gramatura ok. 260g/m2 (+/-15g) - kwadratowe,
rozmiar 40x40 cm

sztuka

12

14

Aromatyzer do
potraw i napojów

Urządzenie uzupełniające wyposażenie kuchni
molekularnej do wzbogacania aromatu
przygotowywanych potraw i napojów
Parametry:
Wymiary: 270 x 100 x 90 mm
Obudowa stalowa
Przeznaczenie: specjalnie do aromatyzowania koktajli
Przykrywka w zestawie
Lub równoważne w zakresie rozmiarów, dopuszczalna
odstępstwo od wymiarów do 15% na każdy wymiar

sztuka

1

- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce
- karta produktu

15

kubki

Kubek porcelanowy:
- biały, bez napisów/ nadruków
- pojemność 0,3 l
- możliwość mycia w zmywarce

sztuka

12

16

naczynia szklane

Zestaw 4 różnych naczyń (po 6 sztuk każdego rodzaju)
Zestaw zawiera po 6 sztuk następujących naczyń:
1. Typu finger food - miseczka L 120 mm
2. Typu dry-spoon: dł: 11cm; szer: 2,5cm;
pojem:10 ml
3. Kielich typu bourgogne, średnica: wew. 10
cm; zew. 7,5 cm, wys: 23 cm, pojem: 350

zestaw

6
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ml
4. Miseczka typu ice bowl: Śr. wew.: 12 cm, śr.
zew.: 8,5 cm; wys: 130 mm; Pojem: 120 ml
Lub równoważne w zakresie rozmiarów, dopuszczalna
odstępstwo od wymiarów do 10% na każdy wymiar
- szklane przeźroczyste różnej wielkości o
specyficznych własnościach, wytrzymujące zarówno
umieszczanie w nich półproduktów bardzo zimnych
jak i gorących (odporne na szok termiczny), przydatne
w nowych technologiach kuchennych
17

zestaw do
sferyfikacji

Urządzenie ręczne do robienia "kulek" z produktów
płynnych w formie dyspensera lub przyrządu
wielopunktowego
Przeznaczenie: pojemnik do produkcji kawioru o
pojemności 96 kropel
Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: 120 x 120 mm
Lub równoważne w zakresie rozmiarów, dopuszczalna
odstępstwo od wymiarów do 15% na każdy wymiar

sztuka

1

zestaw

1

W zestawie:
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce
- opakowanie
18

Butla na ciekły azot

Butla (specjalny pojemnik ) do transportu i
przechowywania azotu w stanie ciekłym do celów
gastronomicznych wraz z porcja azotu
Wymiary: 300 x 300 x 560 mm
Pojemność: 10 l
Lub równoważne w zakresie rozmiarów, dopuszczalna
odstępstwo od wymiarów do 15% na każdy wymiar
W zestawie:
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce
- karta produktu
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anty Grill

Anty-grill (mrożąca płytka kuchenna z pojemnikiem
na ciekły azot ):
- utrzymuje stałą temperaturę -34,4°C (do -100°C)
– pojemnik wykonany z polipropylenu
- pojemność pojemnika przeznaczona na 300 ml
ciekłego azotu.;
- wykorzystywany w łącznie ze zbiornikiem do
przetrzymywania ciekłego azotu;
- umożliwiający bardzo szybkie zmrażanie drobnych
form przygotowanych produktów spożywczych

sztuka

1

sztuka

1

W zestawie:
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce
- opakowanie
- karta produktu

20

suchy lódopakowanie 5kg

Suchy lód w postaci granulków:
- opakowanie min. 5 kg (lub kilka opakowań o
wartości sumarycznej min. 5 kg)
- koszty dostawy wliczony w cenę

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub
zadanie 3).
2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte
wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do
przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach.
Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w
opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą
posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta,
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych kart/specyfikacji
zaoferowanych sprzętów.
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu
RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas Profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

39150000-8

Różne meble i wyposażenie

39700000-9

Sprzęty gospodarstwa domowego

39220000-0

Sprzęty kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły
domowe oraz artykuły cateringowe

31700000-3

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

39300000-5

Różny sprzęt

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż
do 18.07.2018 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub
czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
6.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 i/lub 3 w standardzie
minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.
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6.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. (załącznik nr 3)
6.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków sprzętowych, patentów lub
pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty
równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi.
Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać
spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z
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, w szczególności poprzez:
a)
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b)
posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c)
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d)
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)
7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem
merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu
wytycznymi)
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu
środki ochrony prawnej.
8. RAŻĄCO NISKA CENA
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8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia
(powiększonej o podatek od sprzętów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający może zwrócić się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r.
poz. 1265)
b)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W
przypadku gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny,
Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie
złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
10.1. Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po
terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
10.2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego a.peldiak@firs.org.pl do godz.23:59
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT
11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Zadanie nr 1:
16

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO-DORADCZA
Biuro projektu:
ul. Jedności Narodowej 112
50-301 Wrocław
tel. 71 72 42 298
www.egsd.pl

Projekt „Czas profesjonalistów” realizowany przez Europejską Grupę Szkoleniowo – Doradczą w partnerstwie z
Powiatem Bolesławieckim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni
kalendarzowych.

20%

Zadanie nr 2:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni
kalendarzowych.

20%

Zadanie nr 3:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80%

2

Termin dostarczenia zamówienia (od dnia
zawarcia umowy) poniżej 10 dni
kalendarzowych.

20%

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Zadanie nr 1:
Nr
kryterium

Wzór

1

(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub
krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
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- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10
dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.
Zadanie nr 2:
Nr
kryterium

1

2

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub
krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10
dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.

Zadanie nr 3:
Nr
kryterium

1

2

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub
krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt.
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10
dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt.
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
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wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.
11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym
zadaniu.
11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 r.:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50301 Wrocław do godz.14;00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego a.peldiak@firs.org.pl do godz.23:59
12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania
oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).
12.4 Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania
(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie:
Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego;
c) kartę produkt pozycji 1
i/ lub
Zadania 3
d) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego;
e) karty produktów pozycji 14,17,18 i 19

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
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13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z
prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm.
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze
aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności
losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonego w umowie).
15. INFORMACJE DODATKOWE
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania
ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).
15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.
15.6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania
umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta
była następna w kolejności.
15.7. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
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15.8. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
15.9 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 25.06.2018
roku osobiście, mailowo na adres a.peldiak@firs.org.pl, telefonicznie 71 72 42 298
15.10 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

...........................................................................
Osoba działająca w imieniu Zamawiającego
ZAŁĄCZNIKI:
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
- Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1
- Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2
- Załącznik 2C_Formularz ofertowy -Zadanie 3
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.
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