Łączna, 11.09.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-5/2019 - zmiana
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu
kuchennego” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ
2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych.
I. Zamawiający:
Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
Łączna 115, 26-140 Łączna
NIP 6631432723
II. Miejsce publikacji zapytania ofertowego
1. Strona internetowa Zamawiającego:
http://opslaczna.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18
2. Strona internetowa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
III. Opis przedmiotu zamówienia
Kody CPV:
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły
cateringowe
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39711200-1 Roboty kuchenne
39711360-0 Piekarniki
39221180-2 Naczynia do gotowania
39223000-1 Łyżki, widelce
39713100-4 zmywarki do naczyń
39711361-7 kuchenki
39711110-3 chłodziarko zamrażarki
Zamawiający informuje iż zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w pierwszej
kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku
przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez
PES będą rozpatrywane inne oferty
Zamawiający podzielił zamówienia na następujące części:
Część 1 Zakup i dostawa akcesoriów kuchennych
Część 2 Zakup i dostawa sprzętu kuchennego
Część 3 Zakup i dostawa wyposażenia kuchni
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną liczbę części.
Część 1 Zakup i dostawa akcesoriów kuchennych
Zestaw noży 2 komplety
Noże wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej. Uchwyt ze stali nierdzewnej 410 z powłoką











gumowaną. Najwyższa jakość wykonania sprawia, że noże są bardzo trwałe i wyjątkowo odporne
na korozję, a ostrze zachowuje długo żywotność. Bezpieczna wyprofilowana rękojeść. W zestawie:
Widelec do mięsa – 320 mm
Ostrzałka – 340 mm
Nóż Santoku – 336 mm
Nóż kucharski – 370 mm
Nóż kucharski – 333 mm
Nóż do szynki – 331 mm
Nóż do chleba – 333 mm
Nóż do oddzielania kości – 285 mm
Nóż do obierania – 193 mm

Zestaw garnków 2 komplety
Skład zestawu:
 GARNEK z POKRYWĄ 1.7 L średnica 16 cm x wysokość 9.5 cm
 GARNEK z POKRYWĄ 2.4 L średnica 18 cm x wysokość 10.5 cm
 GARNEK z POKRYWĄ 3.2 L średnica 20 cm x wysokość 11.5 cm
 RONDEL z POKRYWĄ 1.7 L średnica 16 cm x wysokość 9.5 cm
 PATELNIA z POKRYWKĄ średnica 24 cm x wysokość 6.5 cm
 Nowość GARNEK z POKRYWĄ 7.7 L średnica 24 cm x wysokość 18.5 cm
Garnki wykonane ze stali szlachetnej chromowo-niklowej. Aluminiowe dno akutermiczne. Nitowane
uchwyty (polerowane), garnki można myć w zmywarce.
Miski sałatkowe 1,1 l 6 szt.
Miska ze stali nierdzewnej. Produkt posiada antypoślizgową podstawę, dzięki czemu jest stabilny i nie
przesuwa się po blacie czy stole kuchennym. Pojemność całkowita 1,1 l
Miski sałatkowe 1,8 l 4 szt.
Miska ze stali nierdzewnej. Produkt posiada antypoślizgową podstawę, dzięki czemu jest stabilny i nie
przesuwa się po blacie czy stole kuchennym. Pojemność całkowita 1,8 l
Miski sałatkowe 2,7 l 4 szt.
Miska ze stali nierdzewnej. Produkt posiada antypoślizgową podstawę, dzięki czemu jest stabilny i nie
przesuwa się po blacie czy stole kuchennym. Pojemność całkowita 2,7 l
Miski sałatkowe 4,4 l 4 szt.
Miska ze stali nierdzewnej. Produkt posiada antypoślizgową podstawę, dzięki czemu jest stabilny i nie
przesuwa się po blacie czy stole kuchennym. Pojemność całkowita 4,4 l
Miski sałatkowe 7 l 2 szt.
Miska ze stali nierdzewnej. Produkt posiada antypoślizgową podstawę, dzięki czemu jest stabilny i nie
przesuwa się po blacie czy stole kuchennym. Pojemność całkowita 7 l
Stojak z deskami do krojenia 3 zestawy
Zestaw składa się z 4 desek posiadające symbole produktów do różnych produktów: ryb, mięsa,
warzyw i owoców. Każda deska posiada powierzchnię przeznaczoną dla danego rodzaju produktu.
Wymiary pojedynczej deski: 29 x 19.5 cm Grubość pojedynczej deski około 0,6 cm.
Stolnica 2 szt.
Stolnica drewniana 70 x 52 cm.

Naczynia komplet dla jednego dziecka (talerzyk płytki, głęboki, kubek)
Materiał: porcelana, w zestawie:
 Talerz płaski przekątna: 26,5 cm,
 Talerz głęboki do zupy, przekątna: 22,5 cm,
 kubek pojemność od 0,225 l – 0,300 l
 Naczynia w białym kolorze.
 Nadają się do mycia w zmywarce.

- 60 kompletów

Sztućce komplet dla 1 dziecka 4 sztuki (komplet składa się z: 1 noża, 1 widelca, 1 łyżki, 1 małej
łyżeczki, bez domieszki niklu, stal nierdzewna) 60 kompletów
 Nóż obiadowy
 Widelec obiadowy
 Łyżka obiadowa
 Łyżeczka do herbaty
Kubek 60 szt.
 Wysokość [cm]
10.5 cm
 Średnica [cm] 8.5 cm
 Pojemność 300 ml
 Kolor biały
 Porcelana
Część 2 Zakup i dostawa sprzętu kuchennego
Lodówka 3 szt.
 Położenie zamrażarki: Na dole
 Bezszronowa (No Frost): Pełny No Frost
 Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 16
 Kompresor inwerterowy: Tak
 Liczba agregatów: 1
 Liczba termostatów: 2
 Sterowanie: Elektroniczne
 Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
 Funkcje dodatkowe: Alarm otwartych drzwi, Oświetlenie LED,
 Klasa energetyczna A++
 Klasa zamrażarki */***
 Klasa klimatyczna: SN, T
 Poziom hałasu (dB) 37
Chłodziarka
 Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 246
 Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No-Frost
 Rodzaj półek: Szklane
 Liczba półek: 3
 Liczba pojemników na warzywa: 2
 Liczba półek na butelki: 1
 Komora zero: Tak
 Dystrybutor wody: Tak
Zamrażarka
 Pojemność użytkowa zamrażarki [l]93
 Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: No-Frost






Zdolność zamrażania [kg/24h] 9
Liczba pojemników w zamrażarce: 3
Szybkie zamrażanie: Tak
Gwarancja: 24 miesiące

Piekarnik 3 szt.
 Klasa energetyczna: A
 Pojemność [l] 57
 Bezpieczeństwo użytkowania: Chłodzenie obudowy
 Typ prowadnic w piekarnik: Drabinkowe
 Wykonanie wnętrza piekarnika: Emalia
 Funkcje dodatkowe: Wyświetlacz elektroniczny, Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia,
 Wentylator chłodzący
 Sterowanie: Elektroniczne
 Grill (opiekacz)
Tak
 Liczba funkcji piekarnika 7
 Termoobieg: Tak
 Gwarancja: 24 miesiące
Płyta gazowa 3szt.
 Rodzaj płyty: Gazowa
 Liczba pól grzewczych: 4
 Ruszt płyty grzewczej: Żeliwny
 Funkcje dodatkowe: Pokrętła z prawej strony płyty
 Palnik 1 Moc: 1000W
 Palnik 2 Moc: 2400W
 Palnik 3 Moc: 1900W
 Palnik 4 Moc: 1900W
 Szerokość [cm] 55-59
 Głębokość [cm] 50-52
 Wysokość [cm] 4 -5
 Wykonanie płyty grzewczej Gaz na szkle
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
 Zapalarka gazu: W pokrętle
 Gwarancja: 24 miesiące
Zmywarko - wyważarka 3 szt.
Zmywarka do naczyń 50x50 wyposażona w sterowanie manualne. Przeinaczenie: do mycia talerzy,
sztućców, szkła, kubków, tac. CECHY:
 Sterowanie manualne
 Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
 Oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali nierdzewnej
 U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe
 Solidne dwuwarstwowe drzwi
 Ilość/dł. cykli mycia: 1/120 s
 Wydajność do 30 koszy/h
 Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
 Temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczącej 85°C
 Pojemność i moc bojlera 6 l / 6 kW

 Pojemność i moc wanny 35 l / 2,8 kW
 Moc pompy 0,75 kM
 Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
 Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
 Analogowy termometr wody w bojlerze
 Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, Ø 40 mm
 Wymiar kosza (mm): 500x500
 Gwarancja: 24 miesiące
WYPOSAŻENIE:
 1x kosz uniwersalny 500×500x(H)105 mm, na szkło
 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105) mm, na talerze głębokie i płytkie
 1x koszyczek 110×110x(H)130 mm, na sztućce
 Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew.
 Wąż spustowy dł. 2 m, Ø 25 mm
 Dozownik nabłyszczacza
 Kabel elektryczny bez wtyczki
 Przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ściance wanny)

Robot kuchenny 3 szt.
 Robot kuchenny o dużej mocy max 1500 w z unikalnym systemem planetarnym. Planetarny system
obrotowy z misą i mieszadłami obracającymi się w przeciwnych kierunkach miesza wszystkie składniki
równomiernie i dokładnie,
 5,5l misa ze stali szlachetnej
 specjalne mieszadło hakowe z zabezpieczeniem przed pryskaniem do ugniatania ciasta
drożdżowego i chlebowego
 metalowe mieszadło do wyrabiania mas
 trzepaczka ze stali szlachetnej do luźnych mas, na przykład piany z białka lub ciasta biszkoptowego
 przezroczysta pokrywa z otworem wsypowym chroniąca przed pryskaniem
 8 stopniowy przełącznik (0-1-2-3-4-5-6-7-8) + stopień chwilowy turbo
 wyłącznik bezpieczeństwa
 ramię odchylane pod kątem 60 stopni
 zwiększona wytrzymałość - cały mechanizm metalowy
 możliwość rozbudowy o blender i maszynkę do mięsa
 instrukcja w języku polskim
 Gwarancja 36 miesięcy
Blender 3 szt.
 Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
 Załączone wyposażenie: Pojemnik z pokrywką, Malakser, Trzepaczka do ubijania, Pojemnik do
miksowania, Pokrywko-podstawka do minimalaksera, Nóż
 Funkcje: Przycisk zwalniający końcówki, Możliwość pracy z nasadką do miksowania
 Funkcje dodatkowe: Mieszanie, Kruszenie lodu, Ubijanie piany, Miksowanie, Rozdrabnianie
 Praca pulsacyjna: Ta
 Funkcja Turbo: Tak
 Wielkość pojemnika roboczego [l] 1 - 1.5
 Wykonanie pojemnika roboczego: Tworzywo sztuczne
 Regulacja obrotów: Mechaniczna-skokowa
 Końcówka miksująca: Stal nierdzewna, Metalowa

 Gwarancja: 24 miesiące
Krajalnica 1 szt.
 Płynna regulacja grubości krojenia
 Zakres krojenia [mm] 0-15
 Wykonanie noża - Stal nierdzewna
 Wykonanie postawy - Tworzywo sztuczne, Metal
 Moc [W] 200
 Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem – Tak
 Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Nóż do sera i wędlin
 Gwarancja 24 miesiące
Maszyna do mięsa 1 szt. W skład zestawu wchodzi:
 Maszynka
 Szatkownica
 Wyciskarka do miękkich owoców
 Młynek żarnowy
 Cytrusiarka
CHARAKTERYSTYKA MASZYNKI:
 Moc znamionowa: 220 [W]
 Motor: 2000 [W]
 Wydajność mielenia: 2,5 [kg/min]
 Metalowa komora mielenia
 Zabezpieczenie chroniące silnik przed zniszczeniem w przypadku zablokowania
 Schowek
 Funkcja Revers
 Gumowe nóżki antypoślizgowe
 Sprzęgło
 Zespół mielący: nr 8
WYPOSAŻENIE MASZYNKI:
 Sitko o średnicy otworów 8 mm
 Sitko o średnicy otworów 4 mm
 Sitko o średnicy otworów 2,7 mm
 Nasadka masarska
 Nożyk
 Wkładka dystansowa
 Miska zasypowa
 Popychacz
WYPOSAŻENIE SZATKOWNICY:
 Tarka do drobnych wiórków
 Tarka do grubych wiórków
 Tarka do grubych plastrów
 Tarka do przecierania
MŁYNEK ŻARNOWY:
Urządzenie to ma niezwykle szerokie możliwości – od mielenia kawy, ziaren i nasion, aż po
wytwarzanie mąki na użytek domowego wypieku chleba.
CYTRUSIARKA:
WYCISKARKA DO MIĘKKICH OWOCÓW:

Moduł wyciskarki przeznaczony jest do wyciskania soku z miękkich owoców i niektórych warzyw
takich jak winogrona, maliny, jeżyny, poziomki, truskawki, porzeczki, kiwi, agrest czy też borówki.
Gwarancja 24 miesiące
Gofrownica 1 szt.
 Powłoka zapobiegająca przywieraniu
 Sygnalizacja gotowości do pracy
 Możliwość zrobienia czterech kwadratowych gofrów jednocześnie
 Nienagrzewający się uchwyt
 Kontrola termostatyczna
 Moc maksymalna 1500 W
 Duża moc = chrupiące gofry
 Łatwe czyszczenie
 Wymiary urządzenia (cm): 29,5 x 26,5 x 13
 Gwarancja 24 miesiące
Frytkownica 1 szt.
Wyposażenie
 Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
 Gwarancja 24 miesiące
 Smażenie Pojemność koszyka [kg] 1
 Pojemność misy [l] 2
 Możliwość mycia części w zmywarce Tak
 Pokrywa Otwierana przyciskiem
 Moc [W] 1900
 Regulacja temperatury Tak
 Termostat Tak
 Gwarancja 24 miesiące
Toster 1 szt.
 Moc [W] 700
 Powłoka nieprzywierająca
 Termostat : Tak
 Lampka kontrolna Tak
 Możliwość przechowywania w pionie
 Gwarancja 24 miesiące
Czajnik elektryczny 2 szt.
 Element grzejny - Płaska grzałka płytkowa
 Obrotowa podstawa Tak
 Pojemność [l] 1.7
 Wykonanie Stal nierdzewna
 Moc grzałki [W] 2200
 Gwarancja 24 miesiące
Mikser planetarny 1 szt.
 Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, misa, osłona misy, hak do ugniatania,
mieszadło, trzepaczka.
 Pojemność [l]: 6
 Konstrukcja: Obudowa plastikowa mechanizm metalowy







Funkcje: 6 biegów + PULS
Sterowanie: Pokrętło mechaniczne
Moc szczytowa (Peak Power) [W]: 2120
Moc nominalna [W]: 1400
Gwarancja 24 miesiące

Wyciskarka do soków 2 szt.
W skład zestawu:
 1 szt. korpus wyciskarki
 1 szt. komora zsypowa
 1 szt. nakładka regulująca ciśnienie
 1 szt. nakrętka czołowa
 1 szt. ślimak
 1 szt. sitko do soków
 1 szt. pojemnik na odpady
 1 szt. pojemnik na sok
 1 szt. instrukcja obsługi
 1 szt. szczotka do mycia
 1 szt. popychacz
Funkcje użytkowe:
 silnik 150
 opcja wykonania lodów, sorbetów, musów, przecierów
 elementy wolne od bpa
 elementy wykonane z tritanu, ultemu, abs, pc
 praca silnika do 30 minut
 bieg wsteczny
Specyfikacja techniczna:
 technologia jednoślimakowa
 ilość obrotów silnika 78-80 obr/min
 moc 150 W
 do 30 minut nieprzerwanej pracy
 gwarancja 10 lat/silnik, 10 lat części
Mikrofalówka 3 szt.
Funkcje
 Grill - Tak
 Rodzaj Wolnostojąca
 Moc grilla 1100
 Moc mikrofal 800
 Instrukcja obsługi w języku polskim
 Sterowanie elektroniczne
 Automatyczny dobór czasu
 Funkcje podstawowe: Rozmrażania, Gotowania
 Funkcje dodatkowe: tryb eko, System TDS, Utrzymywanie temperatury potraw,
 Zabezpieczenie przed dziećmi
 Liczba poziomów mocy 6
 Pojemność [l] 23
 Średnica talerza obrotowego [cm] 28.8
 Wykończenie wnętrza Emalia ceramiczna

 Gwarancja 24 miesiące
Część 3 Zakup i dostawa wyposażenia kuchni
Zlewozmywak 3 szt.
 Wymiary (szer. x głęb.) 790 x 500 mm
 Wykonanie stal szlachetna len
 Otwór na baterię tak
 Liczba komór
2
 Komora 1 - 340 x 400 x 160 mm
 Komora 2 -340 x 400 x 160 mm
Okap 2 szt.
 Wymiary (SxWxG) 60 x 17,5 x 28 cm
 Tryb pracy pochłaniacz, wyciąg
 Wydajność maksymalna 300 m3/h
 Poziom hałasu 62 dB
 Filtry przeciwtłuszczowe aluminiowe
 Oświetlenie halogenowe 2x28 W
 Sterowanie elektroniczne
 Gwarancja: 24 miesiące
Stół gastronomiczny 2 szt.
Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 1400x600x (H)850. Stół roboczy z półką,
uniwersalny, wykonany ze stali nierdzewnej. Cechy produktu:
 duża powierzchnia robocza 140×60 cm
 obciążenie do 90 kg
 posiada regulację nóżek
Zlew 1 szt.
 Wymiary (szer. x głęb.) 790 x 500 mm
 Wykonanie stal szlachetna len
 Otwór na baterię tak
 Liczba komór
2
 Komora 1 - 340 x 400 x 160 mm
 Komora 2 -340 x 400 x 160 mm
 Gwarancja: 24 miesiące
Wózek do sprzątania 1 szt.
Uchwyt do mopa
 Materiał: polipropylen, poliamid, stal nierdzewna
 Szerokość: 40cm
Kij teleskopowy (taki, jak na ostatnim zdjęciu)
 Materiał: aluminium
 Ergonomiczny uchwyt
 Regulacja długości
 Kolor: srebrny
Mop
 Materiał: mikrowłókno poliestrowe, poliamid
 Maks temp. prania: 70oC
Podstawowe wiadro

 Materiał: polipropylen, stal ocynkowana
Dodatkowe wiadro
 Materiał: polipropylen, stal ocynkowana
Prowadnica
 Materiał: polipropylen, aluminium
Prasa
 Materiał: polipropylen, polioksymetylen, stal nierdzewna
Wszystkie oferowane sprzęty/akcesoria/wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, posiadać
deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Muszą posiadać atest PZH i posiadać obowiązujące
certyfikaty bezpieczeństwa.
Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania
umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem
zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym.
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
posiadają aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
z którego wynikać będzie, że prowadzą działalność gospodarczą (wymagane przy podpisaniu
umowy).
Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg
wzoru z zał. nr 3 do zapytania.
2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu 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 kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia – wzór zał. nr
2 do zapytania.
V.
Kryteria wyboru oferty i oceny ofert
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny
ofert na podstawie kryterium:
Nr kryterium
1

Opis kryteriów oceny
Oferowana cena brutto

Znaczenie
100%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do w/w kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
l.p.
1

Kryterium
Cena brutto

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium

100 %

100 pkt

A. Kryterium „cena” w PLN
• Cena oferty to cena brutto.
• Podatek VAT Oferent powinien ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
a) znaczenie kryterium – 100%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „ceny”
LC = (Cmin/C) x 100
Gdzie:
LC – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C – cena w ofercie ocenianej
Cmin – najniższa cena spośród ofert złożonych w postępowaniu
Oferty w tym kryterium będą oceniane według ilorazu: cena oferty z najniższą ceną / cena badanej
oferty x 100%
VI.
Sposób przygotowania i złożenia oferty
Wykonawca składa:
− ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
− oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
− oświadczenie o braku powiazań,
− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla osób fizycznych)
− w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
(jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego,
jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Ofertę należy złożyć do dnia 16 września 2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łącznej -Łączna 115, 26-140 Łączna, osobiście lub przesyłką
pocztową/kurierską.

6. Koperta powinna być opisana w sposób pokazany poniżej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej - Łączna 115, 26-140 Łączna
Oferta na zakup i dostawę akcesoriów i sprzętu kuchennego „nie otwierać do dnia 16.09.2019r.
godz. 10.00.

Nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łącznej -Łączna 115, 26-140 Łączna
.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert na dowolną ilość części.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez
otwierania.
5. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w
cenie oferty.
6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający  w odniesieniu do wskazanych
wprost w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt  dopuszcza rozwiązania
równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako
rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami
nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający nie
podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca
obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie
do zapotrzebowanego zastosowania. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne,
7. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany realizacji zamówienia powstałego na skutek
przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na
realizację przedmiotu umowy;

2. zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego;
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem
zamówienia;
3. w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę
wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w
szczególności: wojna, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa, klęski
żywiołowe, takie jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi.
4. w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym spowodowaną
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie
spowoduje podwyższenia wynagrodzenia.
VIII. Warunki płatności
Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury lub rachunku Zamawiającemu lub osobie, wskazanej przez Zamawiającego. Istnieje możliwość
płatności częściowych – każdorazowo po odbiorze cząstkowym przedmiotu zamówienia.
IX.
Termin realizacji
Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania
umowy.
X.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający przewiduje możliwość płatność częściowej.
Zamawiający przewiduje płatność po dokonaniu odbioru.
Gry, pomoce muszą być fabrycznie nowe.
Cena ma zawierać koszt dostawy.
Dostawa i odbiór sprzętu/asesorów kuchennych nastąpi w pomieszczeniach świetlic
środowiskowych: Czerwona Górka 1b, 26-140 Czerwona Górka, Zagórze 40 B, 26-140 Łączna,
Klonów 62, 26-140 Łączna
Świetlica w Zagórzu - Zagórze 40 B, 26-140 Łączna (lodówka, piekarnik płyta gazowa, zmywarko
wyważarka, zlewozmywak, okap robot kuchenny, blender, krajalnica, maszyna do mięsa, gofrownica
Frytkownica, toster, zestaw noży, zestaw garnków, czajnik elektryczny 9po 1 szt./1 komplecie), miski
sałatkowe 1,1 l -3 szt. miski sałatkowe 1,8 l -2szt. miski sałatkowe (2,7 l -2szt. miski sałatkowe 4,4 l 2
szt. miski sałatkowe 7 l 1 szt. mikser planetarny, stojak z deskami do krojenia, wyciskarka do soków,
stolnica 2 szt. stół gastronomiczny, Mikrofalówka, patelnia granitowa, naczynia komplet dla jednego
dziecka (talerzyk płytki, głęboki, kubek) – 20 kompletów, sztućce komplet dla 1 dziecka 4 sztuki (nóź,
widelec, łyżka, łyżeczka, bez domieszki niklu, stal nierdzewna) – 20 kompletów, kubek 20 szt.)

Świetlica w Klonowie - Klonów 62, 26-140 Łączna (zlewozmywak, zmywarko wyważarka, lodówka,
płyta gazowa, piekarnik, robot kuchenny, blender, zestaw garnków, czajnik elektryczny, miski
sałatkowe 1,1 l -3 szt. miski sałatkowe 1,8 l -2szt. miski sałatkowe (2,7 l -2szt. miski sałatkowe 4,4 l 2
szt. miski sałatkowe 7 l 1 szt. zestaw noży, zestaw desek do krojenia, stół kuchenny, okap,
mikrofalówka, patelnia granitowa, naczynia komplet dla jednego dziecka (talerzyk płytki, głęboki,
kubek) – 20 kompletów, sztućce komplet dla 1 dziecka 4 sztuki (nóź, widelec, łyżka, łyżeczka, bez
domieszki niklu, stal nierdzewna) – 20 kompletów, kubek 20 szt.)
Świetlica w Czerwonej Górce - Czerwona Górka 1b, 26-140 Czerwona Górka (Zlewozmywak,
zmywarko – wyważarka, lodówka, płyta gazowa, piekarnik, mikrofalówka, robot kuchenny, blender
wyciskarka do soku, stojak z deskami do krojenia, zlew, wózek do sprzątania, naczynia komplet dla
jednego dziecka (talerzyk płytki, głęboki, kubek) – 20 kompletów, sztućce komplet dla 1 dziecka 4
sztuki (nóź, widelec, łyżka, łyżeczka, bez domieszki niklu, stal nierdzewna) – 20 kompletów, kubek 20
szt.)
Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Monika
Goliat m.goliat@op.pl
XI.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej - Łączna 115, 26-140 Łączna
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się: przez e-mail: iod@abi-net.pl lub telefonicznie +48 795626770.
3) Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane w następujących
celach:
• związanych z realizacją zamówienia
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania zamówienia lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
wykonaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w
oparciu o następujące kryteria:
• czasu wykonywania zamówienia,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną
sytuację,
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Zapytanie ofertowe opracowała: Monika Goliat.
Załączniki do zapytania ofertowego
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Oświadczenie o spełnieniu wymogów.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla osób fizycznych)

…………………………………….……………………………………………….
Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego

