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Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy w Woli Żyrakowskiej 

39-204 Żyraków, Wola Żyrakowska 80b, NIP 8722422743 

Zapytanie ofertowe 

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca 

się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup „Wyposażenia gastronomicznego”. 

I. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 

1. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ,  

 Centrum Obsługi Placówek ul. Aleksandra Fredry 3, I piętro 

2. Strona internetowa:   www.radosc.debica.pl                                                

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Wyposażenia gastronomicznego”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć doposażenie wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkolić 

pracowników Zamawiającego. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.12.2019r 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  
 

Ofertę należy złożyć: 

 osobiście, drogą pocztową pod adresem: w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenie Rodziców  
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ, ul. Aleksandra Fredry 3, I piętro, 39-200 Dębica  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11 grudnia 2019 roku (do godziny 12:00) - decyduje data 
wpływu 

 w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), którą należy opisać 

następująco: Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „Radość”, Centrum Obsługi Placówek ul. Aleksandra Fredry 3, I piętro, 39-200 

Dębica z dopiskiem: Oferta na zapytanie ofertowe „Wyposażenia gastronomicznego”. 

 lub pocztą elektroniczną pod adres: zazradosc@wp.pl  

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

              Wyposażenie gastronomiczne: 

1. Szafa mroźnicza dwudrzwiowa ze stali o wymiarach1480x830x2000 mm, pojemność od 1311 l, moc całkowita 

od 390 W.  

2. Szafa chłodnicza dwudrzwiowa ze stali o wymiarach1480x830x2000 mm, pojemność od 1260 l, moc 

całkowita od 0,8 KW.  
3. Stół grzewczy przelotowy nierdzewny z drzwiami suwnymi o wymiarach: 1770x600x850 mm wraz  

 
 
 



 

 
 
z nadstawką grzewczą dwupoziomową (dół grzewczy, góra neutralna sałatki) o wymiarach 1770x300x700 
mm. 

4. Transport i montaż urządzeń. 
5. Urządzenie fabrycznie nowe. 

Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym winny być interpretowane jako definicje 
standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w niniejszym postępowaniu. Produkty takie 
można zastąpić materiałami/ urządzeniami równoważnymi innych producentów. 

 
VI.   GWARANCJA. 

1. Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji liczony jest od dnia następnego po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

3. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym przez zamawiającego 

będą wykonywane przeglądy gwarancyjne. 

4. W dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu dokument gwarancji, 

zawierający w szczególności przedmiot gwarancji, nazwę, adres, numery telefonu i faksu gwaranta oraz nazwiska 

osób, którym należy zgłaszać wady. 

5. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zmawiającego. 

6. Przystąpienie do usunięcia awarii rozumiany jako przyjazd serwisanta/osoby odpowiedzialnej za rozpoczęcie 

procesu naprawy/ekipy naprawczej na miejsce w którym znajduje się urządzenie i rozpoczęcie prac naprawczych, 

od momentu zgłoszenia drogą elektroniczną/faxem przez Zamawiającego. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY:  

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty dla danej części, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;  

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

KRYTERIUM CENA (100% = 100 pkt) 
 

 
 
 
najniższa oferowana cena  

 
C= ----------------------------------------------- x 100 pkt  
  cena ocenianej oferty 

  
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT, INFORMACJE O OFERCIE:  

 
1. Oferta powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3. Wymagania podstawowe: 

a) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie. 

b) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

c)  



 

 

 

d) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 

o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

f)  Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do dokumentacji i wchodzących  

g) następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

h) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

4. Kompletna oferta musi zawierać formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do dokumentacji. 

5. Ofertę zatrzymuje Zamawiający - złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.  

 

IX. OSOBA DO KONTAKTU: Mariola Kądzielawa, email zazradosc@wp.pl 

X. UWAGI KOŃCOWE . 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia 

zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, 

m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszej 

dokumentacji konkursowej - składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego 
zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od momentu wezwania do jej podpisania.  

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w kodeksie 
cywilnym. 

 

 

                                                                                                              ……………………………………………….. 
                                                                                                                        pieczęć i podpis zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 
A. Dane składającego ofertę: 

Dane teleadresowe 

Nazwa   

Nazwa c.d.   

Adres, ulica  Nr domu  Nr mieszkania   

Kod pocztowy  Miejscowość   

Gmina   Powiat  Województwo   

Tel. stacjonarny  Tel. komórkowy   

E-mail   

   

Dane osoby przygotowującej ofertę - do kontaktów roboczych  

Imię i nazwisko   

e-mail   

Telefon   

   

 

B. Wycena zamówienia 

Wartość zamówienia netto (bez VAT)  ............................................[PLN]       

 plus należny podatek VAT w wysokości         …........% tj. 

............................................[

PLN] 

 Cena brutto z VAT  .............................................[PLN] 

  słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……................. [PLN] 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą oraz że: 

1. zapoznałem/zapoznaliśmy się z dokumentacją zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne 
do przygotowania oferty. 

2. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam/y wszelkie kryteria wymagane zapytaniem 
ofertowym. 

3. znana mi/nam jest treść i prawa, oraz że wypełniłem/liśmy obowiązki Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r. - dalej „RODO”), 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały zawarte w niniejszym formularzu ofertowym 
i załącznikach 

4. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni 
5. wszystkie złożone kopie dokumentów do niniejszego formularza są „zgodne z oryginałem/ze stanem faktycznym”. 

 
Jednocześnie wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w w/w dokumencie 
(zgodnie z „RODO”), do celów związanych z realizacją, monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Woli Żyrakowskiej oraz innym podmiotom upoważnionym do monitoringu/kontroli w/w Zakładu. 
 

 

 

Ofertę wraz z załącznikami składam na ____________ stronach.  

 

 

 

 

Do oferty załączam następujące dokumenty:  

1.  

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)  (pieczęć i/lub Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)) 

 

 


