
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/2019/PORYBY14-20 

 

Zamawiający: Żydziak Piotr – Połów, Przetwórstwo i Handel Rybą NIP: 5821001397, 

siedziba:  ul. Elbląska, nr 12, 14-530  FROMBORK. 

Prosimy składać oferty drogą e-mail na adres: grant.frankowski@gmail.com lub na adres:  

ul. Elbląska, nr 12, 14-530  FROMBORK. 

Termin wstawienia zapytania ofertowego: 6 maja 2019 r.  

Termin zakończenia składania ofert: 21 maja 2019 r. (liczy się termin otrzymania oferty) 

 

Zakres rzeczowy ogłoszenia: 

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń do gastronomii, które spełniają poniższe 

założenia ilościowe i rzeczowe: 

1 stół ze zlewem 1 kom (P)  szt. 1 
wym. 1500x600x850 + otwór na odpadki + bateria z 

wylewką, stal nierdzewna. 

2 stół z półką  szt. 1 wym. 900x500x850, stal nierdzewna. 

3 szafa przelotowa szt. 1 wym. 1000x600x2000 drzwi suwane, stal nierdzewna. 

4 kosz na śmieci z kółkami  szt. 2 poj. 80l, plastyk lub stal nierdzewna. 

5 stół chłodniczy  szt. 1 
wym. 900x700x880, Moc: 0,23kW, Zasilanie: 230V  

stal nierdzewna. 

6 
szafka wisząca drzwi 
suwane  

szt. 1 wym. 1200x300x600, stal nierdzewna 

7 stół z blokiem 3 szuflad  szt. 1 wym. 600x700x850, stal nierdzewna. 

8 stół szafka drzwi suwane 1 szt. 1 wym. 1100x700x850, stal nierdzewna 

9 stół z półką  szt. 1 wym. 500x700x850. stal nierdzewna. 

10 stół z 2 półkami  szt. 1 wym. 1500x600x850., stal nierdzewna. 
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11 stół z blokiem 3 szuflad szt. 1 wym. 600x600x850, stal nierdzewna. 

12 półka podwójna wisząca  szt. 1 wym. 800x300x660, stal nierdzewna. 

13 
stół ze zlewem 2 kom (L) z 
półką 

szt. 1 wym. 1600x600x850, stal nierdzewna. 

14 basen 1 kom (P)  szt. 1 
wym. 1400x600x850 + bateria prysznicowa, stal 

nierdzewna. 

15 regał perforowany  szt. 1 wym. 600x600x2000, stal nierdzewna. 

16 zmywarka kapturowa szt. 1 
moc: 8,5kW, zasilanie: 400V, wymiary (mm): 724 x 

818 x 1599 - 2040, stal nierdzewna. 

17 piec konwekcyjno-parowy szt. 1 
wym. 935x930x825 + podstawa wym. 820x570x700 + 

zmiękczacz + automatyczny system myjący, moc: 
8,4kW, zasilanie: 400V, stal nierdzewna 

18 okap nad piec przyścienny  szt. 1 
Okap nad piec przyścienny 1000x1000x450 + 

łapacze tłuszczu + wentylator, stal nierdzewna. 

19 okap nad kuchnię centralny  szt. 1 
wym. 1300x800x450 + łapacze tłuszczu + oświetlenie 

+ wentylator, stal nierdzewna. 

20 
frytkownica pojedyńcza 
elektryczna 

szt. 1 poj. 13l, wym. 400x600x900, stal nierdzewna. 

21 patelnia elektryczna uchylna szt. 1 poj. 37l, wym. 700x786x912, stal nierdzewna. 

 
Zgodnie z poniższymi wzorami: 
 
1. Stół ze zlewem 1 kom + otwór + bateria 1500x600x850  

 

 
 
 
 
 



   
 
 

2. Stół z półką 900x500x850  

 
3. Szafa przelotowa wym. 1000x600x2000 drzwi suwane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kosz na śmieci z kółkami 80l  

 
5. Stół chłodniczy 900x700x880  

 
 
 



   
Moc: 0,23kW, Zasilanie: 230V  
 
6.Szafka wisząca drzwi suwane 1200x300x600  
 

7. Stół z blokiem 3 szuflad 600x700x850  

 
8. Stół szafka drzwi suwane 1100x700x850  

 
 
 
 
 
 
 
 



   
9. Stół z półką 500x700x850  

 
 
 
 
10. Stół z 2 półkami 1500x600x850  

 
11. Stół z blokiem 3 szuflad 600x600x850  

 



   
 
12. Półka podwójna wisząca 800x300x660  

 
13. Stół ze zlewem 2 kom (L) z półką 1600x600x850  

 
14. Basen 1 kom. 1400x600x850 + bateria ze spryskiwaczem  

 

15. Regał perforowany 600x600x2000 

 



   
 

16. Zestaw Zmywarka kapturowa + zmiękczacz + sól + płyny  

 
 
W skład zestawu nie wchodzą stoły, talerze, bateria, kosze załączone na obrazku  
Moc: 8,5kW, Zasilanie: 400V, Wymiary (mm): 724 x 818 x 1599 - 2040  
 
17. Piec konwekcyjno-parowy 935x930x825 + podstawa 820x570x700 + zmiękczacz + automatyczny 
system myjący  
 

 
Moc: 8,4kW, Zasilanie: 400V  
 
18. Okap nad piec 1000x1000x450 

  



   
19. Okap centralny nad kuchnię 1300x800x450  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Frytownica 400x600x900, 13l  

 
Moc: 11,95kW, Zasilanie: 400V  
 
21. Patelnia elektryczna uchylna 700x600x850, 37l  

 
Moc: 5,4kW, Zasilanie: 400V  
 



   
Kryterium ceny: 100%  

Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) 

x 100 punktów 

 C - przyznane punkty, 

 Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 

 Co - cena oferty ocenianej 

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w 

kryterium wynosi 100 punktów. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszące sie do przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi 

podatkami i opłatami wymaganymi przepisami. 

Wykluczenia 

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, 

przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, 

5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym, 

3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych, 

4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert, 

5. nie posiadają terminu związania z ofertą, 

6. w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem 

ofertowym.  

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

1. dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

2. opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

3. wartość oferty netto/brutto.  


