
Dąbrowice, dnia 8 lipca 2014 roku
ZncL: 1041.19.2014

ZAPYTANIE CENOWE
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej rvyrażonej rv zloĘch

rólvnowartości kwoty określonej rv art. 'l pkt 8 ustawy Prawo famórvień publicznych.

Zama\liający: GrninaDąbrowice

ul. Nowy Ryn€k 17

99-352 Dąbrowic€

zaprasza do złoże]ia ofefi na:
dosta}vę spżętu kuchennego

1. Przedniot zamólł'ienia:
Przedmiotem zamówienia jest dosta\Ą.a sprzętu kuchennego:

1) Szafa chłodnicza 1 dŹwiowa:
. pojemność 5001'

- lempemtura: u +l ) L
zasilaniet 230 V,
\,'Ą konan1 7e 5ta]i nierd/e\łrlej.

_ dno komory szafy wyposażone w odpl}.w.

- pojemnjk na sklopliny,
' \\,Jmuszony obięg powietŹa'

ŚJn o7am\ kające . ię Jrl\\ i.

- automatyczne oszranianie i odprowadzanie skoplin.

- nożliwość regulacji tempemtury'
. 5 półek;

2) Kuchniaelektryczna:

- ilo.c palnikorr: 6.

- \ lkon.rna re stali nierdzeunej.

kontlolka pracy,

- sześciostopnio\łJ zakręs pracy,

tłoczona płyta góna,

- wymiary 1200x700x850 mm,

- moc: 15 kW,

rasilaniet '{00 V:



3) Piec elektryczr,y:

2 komory pieczenia (pojenrnośó l komo|y _ 3 blachy)'

ternrooDleg,

- zakes regulacji temperatury 50-250 'C,

- minutnik,

łymiary: 90x900x1 120 rnm.

- \lJmiary komor,vt 530x650x340 mm,
_ moc całkorvita| l4 kw.

zasilanie 400 V,
_ pjeczenie dół. góra' góra-dół,
_ \Tposażenie: 2 ruszty i4 blachy:

4) Zestalv gamków:
_ Rondel z pokyw4| pojemność 3,3 litrów, średnica:200 mm,
. Rondel z pokrywąl pojemność 5.0 litrów, średnica: 240mm'

- Gamek średni z pokrywą: pojemność 57,3 litra. średnica:450mm.

Garnek niski z pok1wą pojenrność 31,4 litra, średnica: 400mm.

- Patelnia alrrminiowa z powtokąteflonową:3 wamt\ł'owa powłoka teflonolva,
śIędnica| 400 mm'

2. Termin rea1izacji zamówienia:

Przewid,l.rvany termin realizacji 30 dni od podpisania umowy.

3' KĄ.teria brale pod uwagę przy ocenie ofęrt:

cena 100 o/o

Wykonarvca określa cenę realizacji zamórvienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej

kwotę podatku vAT i rt'szelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu

nalez}tego wykonania przedmiotu zanówienia' Zamarviający wybieŹe ofeńę Wykonawcy

na wykonanię zadania' która będzie zalt'ierała najniższą cenę brutto za całośc famowienia

ibędzie zgodna z niniejsfym zapytaniem. ocena ofert dokon1.lvana będzie wedłLrg

następującego wzoruI

najniższa cena ofeltowa brutto
C = --------------------- -x 100pkt.

cena brutto ol.elly badanęj

Wykolrawca okeśla cenę realizacji famówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej

kwotę podatku vAT'



4. Sposób przygotowania ofeńy:

1) ofeńę można złożTó:

w formie pisemnej na adres Crmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek l7, 99.352 Dąbrowlce;

dlogą elektloniczną na a&es ugdabrowice@plo'p1 ;

faxem nr faxu 24 252 25 87.

5. Miejsce i temlin złożenia ofeńy

o1.eńę należy Złożyć do dnia 16 |ipca 201,l roku do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy

Dąbrowice, ul' Now1,Rynek 17, 99.352 Dąblowice' w seketariacie ulzędu'

6. Termin otwarcia ofeń

otwarcie ofelt nastą)i w dniu 16 lipca 201'l roku o godz. 12:15 w Urfędzie Gminy

Dąblowice w pokoju wójta'

7' o.oba uporłazniona do konlaltu 7 u)kona\Ącami

A]rna osięcka tel. f4 252 25 83, ę.majl nieruchomosci@dabrowice.pl

Patrycja Pacholska tel.2,4 252 25 83, e-mai1 nieruchomosci@dabrowice.pl

8' Sposób przygotowania oferty: ofeńę należy sporządzić w formie pisemnej' w języku

polskim.

,,w 9ł,T
|1 dąt.

,Ąg| inz MalEarza|a s|ałńs.



załącznik nr l

(nie]scolNość, dala)
Pieczątka o1'erenta

OFERTA
odpowiada.jąc na skierowane do nas zap)'tanie cenowe dotyczące

dostawT sprzętu kuchennego

składam ofeflę następującej treści:

1 . ofeIujemy rtrykonania zarnórvienia na zasadach okleślonych w fap1.taniu oenowym za:

cęnę brutto| . ' '. ' '. ' '.. ' '. '.. '.. '.. '.. zl

slownle:,...,...............

cenę net1o: .. ' .. ' ... ... '.. ' '. '.. '.. '' z|

Naz\r'a cena nctto [zł] cena brutto [zł|

Szafa chłodnicza 1 .
clrzwlowa

Kuchnia elektryczna

Piec elektryczny

Zestaw gamków

RAZEM

2. War.unki płatności:

3. Okres gwarancjit

4' Pr.ą'jmujemv do realizacji postawione przez zamawia.jącego, w zap}'taniu ofelto\łrym

\\'arunki.

5' oświadczam,v. Źe cena podana w ofelcie jest obowiązująca rt' całym okresie ważności

umowy i zarł'iera wsz)'stkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia

j akie ponosi zamawiający.

Załączniki do ofeńy:

1. ......................
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Padrk osaby ryowazAnhej



Z^|ąeznik nr f
UMowA - $'zór

zawańa clnia pomiędzy Gminą Dąbro\'ice z siedzibą w Dąbrowicach,
ul' Nort1 R"vnek 17, 99-]52 Dąblowice reprefento\Ą'aną przez:
wójta Gminy Dąb|o\,vice . Małgorzatę Stokfisz
zqana rt da|.zei c7e'ci uno\ł} f"mauiajac1m
a

IepreZentowaną pżez:

zlvaną w da]sfej części umow-r' Wykonarvcą
o następuj ącej treści:

ś1
Zamawiający powierza, a wykonawca zobowiąfuje się do dostarczenia sprzęfu kuchennego
,,godrie ze z{ozoną o|enązdnia '''''''''''' '

s2
Realizacja zamówienia nastryi do dnia

s3
Wykonawca udziela na przędmiotu umo$T.''.''.''.''.''..'..'.''.. miesięcznej gn arancję'

$4
Wykonarvca oświadcza' że prowadfi działalność gospodalczą w zabesie objętym
przedmiotęm uno\\T'

s5
l' Za wJ,konanie przedmiotu umouy okeślonego w $ 1 Wykonawca otrzyma

q,}naglodzenje netto w wysokości zł plus na1ezny podatek VAT
(............................... zl brulro).

2. NaleŻność zostanię urcgulowana przez Zanarł'iającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania
iaktury VAT.

$6
1 ' W zakresie nie objętym umową stosuje się przepisy Kodeksu C1wilnego.
2' Wszelkie zmiany Llmowy wymagają zachowania form.v pisemnej' pod rygorem

nieważności.

s7
Umorvę sporządzono rł' dwóch jednobrzmiąc'vch egzęmplarzach' jeden egzemplarz
dla Zarr-rarviającego ijęden egzemplaż dla Wykonaucy'

Wykonawca Zamawiający


