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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Procedura nr 3 – Wyposażenie 
1. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach 
2. Wyposażenie lub doposażenie kuchni, w przypadku gdy wcześniej nie zapewniono 

dzieciom żywienia lub dożywiania, poprzez zakup i montaż 
 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
Zamawiający: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BA ĆKOWICE 

„EDUKACJA I PRZYSZŁO ŚĆ”  

• Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice 

 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na: 

http://bip.backowice-gmina.pl/ 

 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

• Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach 

• Wyposażenie lub doposażenie kuchni, w przypadku gdy wcześniej nie zapewniono 
dzieciom żywienia lub dożywiania, poprzez zakup i montaż 
 

 

Wyposażenie do utrzymania czystości 

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis produktu 

1 Odkurzacz 3 

Funkcjonalny i mocny odkurzacz do profesjonalnego  
odkurzania „na sucho”. Posiada duży, nylonowy, 
zmywalny filtr główny umożliwiający odkurzanie bez 
torebek filtracyjnych. Dzięki kompaktowym wymiarom 
odkurzacz można przechowywać w najmniejszym nawet 
schowku. Duży przycisk nożny ułatwia włączanie i 
wyłączanie odkurzacza. Gwarancja 12 miesięcy. Klasa 
bezpieczeństwa II. Wyposażenie standardowe: wąż 
ssący (2 m), metalowe rury ssące (2 x 0,5 m), zmywalny 
filtr nylonowy (filtr główny), dysza podłogowa, clip, system 
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łączenia węży.  
Dane techniczne:  
Wydatek powietrza - 55 l/s 
Podciśnienie - 245/24,5 mbar/kPa 
Pojemność zbiornika - 7 l 
Moc maksymalna – 1200-1400 W 
Napięcie - 220-240 V 
Ciężar - 5,3 kg 
Wymiary - 35 x 31 x 34 cm  
 

2 Pralka 3 

Pralka zapewnia komfort i bezpieczeństwo, 
wielostopniową ochronę przed zalaniem, posiada 
wskaźniki LED przebiegu programu i w pełni 
elektroniczne sterowanie za pomocą jednego pokrętła dla 
wszystkich programów. Gwarancja 12 miesięcy. 
Dane techniczne: 
Prędkość wirowania - 1000 – 600 obr./min. 
Klasa energetyczna - A++ 
Pojemność - 7 kg 
Wielkość wsadu - 55 l  
Głębokość z otwartymi drzwiczkami - 99 cm 
Moc przyłączeniowa - 2300 W 
Napięcie - 220–240 V 
Średnica drzwi pralki - 30 cm 
Wymiary - 84,7 × 60 × 59 cm 
 

3 Froterka  3 

Urządzenie jest odpowiednie do powierzchni 
drewnianych, laminowanych, kamiennych, a także z 
linoleum. Posiada 3 pady do polerowania i torebkę 
materiałową na worek filtracyjny. Ma funkcję odsysania 
kurzu powstałego podczas polerowania. Froterka jest 
standardowo wyposażona w papierowy worek filtracyjny 
oraz zestaw wysokiej jakości padów wełnianych, które 
można przechowywać na urządzeniu. Niska wysokość 
głowicy pozwala na froterowanie pod niskimi meblami. 
Ergonomiczny uchwyt daje możliwość pracy jedną lub 
obiema rękami. Uchwyt na kabel zapewnia łatwe 
przechowywanie kabla elektrycznego, a rolki  
transportowe - łatwy transport urządzenia. 
Dane techniczne: 
Prędkość obrotowa - 1000 obr/min 
Szerokość robocza - 290 mm 
Torebka filtracyjna - 4 l 
Moc - do 600 W 
Kabel zasilający - 7 m 
Ciężar - 7 kg 
Wymiary - 38,5 x 34 x 11,5 cm 
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Wyposażenie kuchni 

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis produktu 

1 
Zmywarka gastronomiczna z 
wyparzaczem 

3 

•  zmywarka do szkła i naczyń - wymiar kosza 50 x 50 cm 
•  wykonanie nierdzewne 
•  w zestawie: 1x kosz na szkło, 1x kosz na talerze, 1x koszyk 
na sztućce 
•  filtr wanny myjącej 
•  ramiona płuczące górne i dolne 
•  wysokość drzwi 32 cm 
•  pojemność bojlera 6 l / 3,0 kW 
•  pojemność wanny 29 l / 2,2 kW 
•  cykl mycia 120 s 
•  przyłącze wody 3/4” 
•  odpływ 32 mm 
•  dozownik środka myjącego i płuczącego 
•  zamontowany przewód zasilający 
•  dołączone przewody zasilania wodą i odpływu 
•  waga: 51 kg  
•  zasilanie: 230V 
•  Wymiary: 59 x 60 x 82  

2 
Kuchenka elektryczna z 
piekarnikiem elektrycznym 
230V 

3 

 

 

 

 

Wysokość  • 85 cm  

Szerokość  • 60 cm  

Głębokość  • 60 cm  

Kolor  • Biały  

Ilość pól grzejnych / palników • 4 szt.  

Moc całkowita  • 9.9 kW  

Pojemność piekarnika  • 66 l  

Grzałka górna  • 900 W  

Grzałka dolna  • 1100 W  

Grzałka pierścieniowa 

termoobiegu  
• 2000 W  

Opiekacz elektryczny  • 2000 W  

Rodzaj piekarnika:  
• elektryczny 

Multi  

 

Emalia łatwo czyszcząca: szare wnętrze piekarnika 

Szuflada na prowadnicach rolkowych  
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Rodzaj płyty:  • ceramiczna 

Powierzchnia płyty szkło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 
Stół ze zlewem 
dwukomorowym (zabudowany)  

3 

• Stół ze zlewem 2-komorowym i szafką- drzwi suwane 
• Wykonany ze stali nierdzewnej, dopuszczony do 

stosowania w gastronomii 
•  Głębokość 600 mm  
•  Tylni rant 40 mm  
•  Stół wykonywany na zamówienie czas realizacji 14 

dni 
•   W ofercie dostępne są wszystkie możliwe do 

wykonania wymiary  
•   Wymiary: 1400x600x850 

4 Szafa chłodnicza 600l 3 

Szafa chłodnicza 600 l, biała lakierowana, obudowa z blachy 
metalowej malowanej proszkowo  
na kolor biały, elektroniczny wyświetlacz temperatury, 
wymuszony obieg powietrza, wbudowany  
zamek na klucz. 

5 
Szafa do przechowywania 
naczyń 

3 

Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 1000x600x1800 

mm Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi : wykonana z 

wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna, sprawna 

konstrukcja, 3 przestawne półki w szafie magazynowej 

6 Termos stalowy 15l 6 
Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w podwójne 

ścianki izolowane pianką, 6 zatrzasków trzymających pokrywę 

oraz wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie. 

7 Pojemnik termoizolacyjny 38l 6 

•       pojemnik ze spienionego polipropylenu 
•       nie wymaga stosowania uszczelek 
•       nośność 38 kg 
•       wymiary zewnętrzne; 69 x 40 x 29 cm 
•       wymiary wewnętrzne; 54 x 33 x 21,5 cm 
•       pojemność 38 litrów 

8 Termos stalowy 1,5l  6 
• wkład stalowy 
• pokrywa i uchwyt z polipropylenu 
• pojemność 1,5 litra 
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9 Termos stalowy 3,5 l 6 

•    pompa do nalewania napoju  
•    odporny na uszkodzenia  
•    wkład stalowy (stal nierdzewna)  
•    wysokość - H: 360 mm 
•     pojemność - V: 3,5 l  

 

10 Zestaw naczyń dla dzieci 12 
 
Zestaw zawiera 18 szt. kubek 0,25l - 6 szt. talerz płytki  
195 - 6 szt. salaterka 120 - 6 szt. Szkło hartowane. 
 

11 Sztućce komplet 6 
Zestaw zawiera 48 szt. łyżka 12 szt., widelec 12 szt.,  
nóż 12 szt., łyżeczka 12 szt. inox 18/0  
 

12 Płyn do mycia 5l 6 

Skoncentrowany środek do mycia w zmywarkach 
gastronomicznych naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa 
sztucznego oraz porcelany. Doskonale czyści porcelanę, sprzęt 
oraz sztućce kuchenne. Nie nadaje się do mycia naczyń 
aluminiowych. 

13 Płyn do nabłyszczania 5l 6 

Gwarantuje prawidłowe nabłyszczanie oraz brak śladów na 

powierzchniach mytych 

- zapobiega powstawaniu osadów kamienia w strefie płuczącej 

maszyny 

- może być stosowany do wszystkich rodzajów szkła i 

porcelany mytych maszynowo 

14 Zestaw noży kuchennych 3 
 

 

W opisie produktu zostały zawarte informacje jakimi ma się kierować Wykonawca 

podczas przygotowywania oferty. Wykonawca może dobrać przedmioty zgodne z opisem 

lub równoważne, spełniające funkcje jakie oczekuje Zamawiający. 

 

3. Pozostałe warunki postępowania: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Do oferty należy złożyć: 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załączonego 

do ogłoszenia – załącznik nr 2. 

4. Kryteria sposobu oceny ofert: 100% cena  
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5. W ofercie wykonawca poda cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane  

z realizacją zlecenia (przygotowanie do transportu, rabaty, dojazd, montaż itp.). 

6. Czas realizacji zlecenia: 10 dni  

Oferty należy składać osobiście lub pocztą do: 12.08.2015r.) do godz. 9:30. 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której 

należy zamieścić następującą informację: Postępowanie w sprawie wyposażenia do utrzymania 

czystościw szkołach Stowarzyszenia.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 

4. Miejsce złożenia/przesłania dokumentów: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA  

I PRZYSZŁOŚĆ”, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice. 

 

5. Termin wyboru oferty i kryteria oceny: 

a) Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 12.08.2015r. o godzinie 9.45. 

b) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które 

wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim 

zawarte. 

 

6. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Roman Szczuchniak – (15) 86 86  208 
 

     

      …………………………………………. 

               Podpis prezesa Stowarzyszenia 


