Gmina Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. 76 740 02 00, faks 76 740 02 01

Ścinawa, dnia 05 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa zamierza
udzielić zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30 000 EURO.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Ścinawa

NIP 692-22-61-396

ul. Rynek 17

REGON 390647564

59-330 Ścinawa
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Lasowice, Zaborów,
Dąbrowa Środkowa, Dziewin w 2016r.
2.1. Dostawa do miejscowości Lasowice (świetlica wiejska) kuchni gazowej 4 palnikowej
z piekarnikiem elektrycznym o poniższych parametrach:
a) wymiary kuchni: szer. 800 mm, gł. 700 mm, wys. 900 mm z regulowanymi nóżkami
b) moc palników- 19 kW
c) zasilanie 230V
d) żeliwne ruszty
e) wymiary piekarnika: szer. 640mm, gł. 370mm,wys. 350mm
f) moc piekarnika: 3kW
g) zasilanie piekarnika: elektryczne
h) piekarnik wyposażony w ruszt
2.2.2. Dostawa do miejscowości Lasowice (świetlica wiejska) pojemnika do piekarnika ze
stali nierdzewnej odpornej na temperaturę od -40ºC do 300ºC o wymiarach co najmniej dł.
650 mm, szer. 530 mm, wys. 650mm.
2.3.1. Dostawa do miejscowości Zaborów (świetlica wiejska) kuchni gazowej 4 palnikowej
z piekarnikiem elektrycznym o poniższych parametrach:
a) wymiary kuchni: szer. 800 mm, gł. 700 mm, wys. 900 mm z regulowanymi nóżkami
b) moc palników- 19 kW
c) zasilanie 230V
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d) żeliwne ruszty
e) wymiary piekarnika: szer. 640mm, gł. 370mm,wys. 350mm
f) moc piekarnika: 3kW
g) zasilanie piekarnika: gaz
h) piekarnik wyposażony w ruszt
2.3.2. Dostawa do miejscowości Zaborów Szafy chłodniczej zapleczowej, podwójnej SCh- Z
1400 o poniższych parametrach:
a) wymiary szafy (zewnętrzne): szer. 1400 mm, gł. 740 mm, wys. 2000 mm
b) wymiary szafy (wewnętrzne): 2 x 605 mm, gł. 620 mm, wys. 1500 mm
c) pojemność użytkowa: 1070 l
d) zasilanie 230 V
e) zakres temperatury: + 1 ÷ + 10 ˚C
f) czynnik chłodniczy: R-507
g) sprężarka: Cubigel (Elektrolux)
h) moc znamionowa: 400 W
g) automatyczne odszranianie
2.4.1. Dostawa do miejscowości Dziewin (świetlica wiejska) kuchni gazowej 4 palnikowej
z piekarnikiem elektrycznym o poniższych parametrach:
a) wymiary kuchni: szer. 800 mm, gł. 700 mm, wys. 900 mm z regulowanymi nóżkami
b) moc palników- 19 kW
c) zasilanie 230V
d) żeliwne ruszty
e) wymiary piekarnika: szer. 640mm, gł. 370mm,wys. 350mm
f) moc piekarnika: 3kW
g) zasilanie piekarnika: elektryczne
h) piekarnik wyposażony w ruszt
3. Lokalizacja dostawy:
Lasowice, Zaborów, Dziewin, gmina Ścinawa
4. Termin wykonania, realizacja zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 21 dni
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP i nie podlegają wykluczenia na podstawie art.24
ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
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O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
8. Płatności:
Jednorazowa w terminie do 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury lub
innego dokumentu księgowego do sekretariatu (II piętro) Urzędu Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa w formie przelewu po uprzednim zrealizowaniu dostawy.
Podstawą zapłaty faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy potwierdzający realizację całego
przedmiotu zamówienia.
9. Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Kryterium cena - 100%
10. Określenie miejsca i terminu składania ofert:
• ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim;
• oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy;
• wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
• ofertę należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do dnia 12.12.2016 r. do godz.
13.00, na adres Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa (decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy Ścinawa), osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta i Gminy Ścinawa (tj. II piętro w sekretariacie urzędu);
• każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Zawartość oferty, dodatkowe informacje:
Koperta powinna zawierać opis: „Oferta na dostawę sprzętu gastronomicznego do
miejscowości Lasowice”. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 1, specyfikację techniczną proponowanego sprzętu wraz z fotografiami. Istnieje
możliwość zaproponowania sprzętu o podobnych parametrach, należy wtedy dołączyć jego
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dane techniczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania
przyczyny.
12. Kontakt:
1.

Kierownik

Referatu

Funduszy

Pozabudżetowych

i

Inicjatyw

Obywatelskich

- Renata Jakubowska- Pawlak, tel. 76/7400220, e-mail: rjakubowska@scinawa.pl.
2.

Pomoc

Administracyjna

dgornicka@scinawa.pl.

-

Dominika

Górnicka,

tel.

76/7400223,

e-mail:
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Załącznik nr 1
pieczęć wykonawcy

OFERTA
Do

Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330

Ja (My), niżej
podpisany(ni) …………………………………………………...............………………………
działając w imieniu i na
rzecz ……………………………………………………………………............……………….
(pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)

………………………………………………………………………......……………………….
……......…………………………………………………………………………............….........
(adres siedziby wykonawcy/wykonawców)

NIP: ..................................................................................................................………...............
REGON: ........................................................................................................……………….......
Konto bankowe: .......................………………………………………………………………....
Tel.: ..................................…………………………
Faks: ................................…………………………
e-mail: ................................…………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto
.......................................................................... zł,
słownie złotych :
................................................................................................................................................
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT………..% w kwocie:
...........................................................................zł,
słownie złotych :
................................................................................................................................................
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Cena przedmiotu zamówienia brutto wyniesie ........................................................................... zł,
słownie złotych :
.................................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty związane
z realizacją przedsięwzięcia.

3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie – do 21 dni od podpisania umowy.
4. Gwarancja na okres:…………………………………………..
5. Nazwisko

i

stanowisko

służbowe

osoby

upoważnionej

przez

Wykonawcę

kontaktów z Zamawiającym: .................................................................................................
tel. ………………………..fax ………………………..

.........................., dnia ...................... r.

Podpisano
...........................................................
(podpis wykonawcy)

do

