ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

GASTROTRAILERS ŁUKASZ PIETRZAK

5562467444
POZNAŃSKA 16/2;
88-150 KRUSZWICA
3/FWI-C19/2020/509

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
1. WITRYNA DO LODÓW DOLCE VITA
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 654x665x1030 mm
Czynnik chłodzący: R507/R290
Zasięg temperatur: -5°C/-20°C
Zużycie energii elektrycznej: 2,8 kWh/24h
Napięcie: 230 V
Pojemność: 130 l
Waga: 88 kg
Klasa klimatyczna: 4 (30°C-55%RH) L1

2. EXPRES DO KAWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Super cichy młynek
System Aroma Balance: 3 profile aromatu
Dzięki trzem profilom aromatu ekspres zmienia smak kawy wykorzystując tylko jeden rodzaj
ziaren
Aroma Pre-Select dla nowych odmian
Kawy Nivona
OneTouch Spumatore DuoPlus
Dwie kawy cappuccino lub latte macchiato parzone jednocześnie za naciśnięciem jednego
przycisku
Zintegrowany interfejs Bluetooth
System wstępnego parzenia
System Aromatica
Aroma Pre-Select dla nowych odmian kawy Nivona
Rekomendowane przez baristę najlepsze przepisy dla nowych odmian kawy NIVONA prosto z aplikacji Nivona-App.
Zintegrowany interfejs Bluetooth umożliwiający korzystanie z aplikacji Nivona-App
Jednoczesne przygotowanie 2 filiżanek czarnej kawy
Jednoczesne przygotowanie 2 filiżanek kawy z mlekiem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moja kawa-programowanie indywidualnych przepisów na kawę: 9 indywidualnych+9
fabrycznych
Programowanie wszystkich przepisów w czasie rzeczywistym
Kolorowy wyświetlacz tekstu/symboli: TFT, 5-calowy
Super cichy młynek stożkowy z hartowanej stali
Izolacja akustyczna
Profesjonalna pompa o ciśnieniu 15bar
Pojemnik na ziarna kawy: 270g
Pojemnik na kawę mieloną (1 porcja)
Wyjmowany zbiornik na wodę: 2,2l
Regulowana moc kawy: 5-poziomowa
Regulowana temperatura kawy/gorącej wody na herbatę: 4-stopniowa
Regulowana ilość kawy: 20-240 ml
Regulowana wysokość dozownika kawy: max. 14 cm
Indywidualnie regulowany stopień mielenia kawy
System indywidualnego regulowania twardości wody (4-stop.)
Podświetlenie filiżanek zapewniające dodatkowe wrażenia: 2-kolorowe
Programy higienicznej pielęgnacji służące do czyszczenia, odkamieniania i płukania
System automatycznego płukania spieniacza do mleka
Automatyczne monitorowanie poziomu ziaren kawy/wody
Wskaźnik wymiany filtra/automatycznego odkamieniania
W standardzie: filtr wody CLARIS, tabletki czyszczące, wężyk do mleka i miarka do kawy
mielonej
Montowane z tyłu rolki ułatwiające przemieszczanie
Schowek na przewód

3. MASZYNA DO BITEJ ŚMIETANY MUSSANA
DANE TECHNICZNE:
DŁUGOŚĆ:

230 mm

SZEROKOŚĆ:

390 mm

WYSOKOŚĆ:

440 mm

POJEMNOŚĆ:

2l

NAPIĘCIE:

230 V

WAGA:

33 kg

MATERIAŁ:

stal nierdzewna

ZASILANIE:

elektryczne

4. MIXER DO LODOW FLURRY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulowana prędkość obrotów (nawet 3600 obr/min)
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości
Timer z możliwością zaprogramowania czasu mieszania (zakres od 1s do 99s)
Smukła i kompaktowa konstrukcja (nie zajmuje dużo miejsca)
Bezawaryjny przełącznik ON/OFF + przycisk START
Wyjątkowo cicha praca = mniej hałasu i mniej wibracji
Mieszanie lodów, sosów i posypek jest szybkie i łatwe
Łatwo wymienna łyżeczka (zdejmujesz starą, zakładasz nową)
Dodatkowa pokrywa ochronna chroni maszynę przed zabrudzeniami

•

Niskie zużycie energii – zasilanie 230V

5. ZAMRAZARKA SKRZYNIOWA
Zamrażarka skrzyniowa
• Blat ze stali nierdzewnej
• Obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała)
•1 kosz w komplecie
• Grube ścianki izolacyjne
• Elektroniczny wyświetlacz temperatury
• Możliwość regulacji temperatury
• Rozmrażanie ręczne
6. SZAFA CHŁODNICZA
Opis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesjonalne urządzenie do przechowywania produktów spożywczych,
Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu SS
201,
Chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem,
Automatyczne odszranianie,
Górny agregat chłodniczy Danfoss,
Elektroniczny sterownik z cyfrowy wyświetlaczem,
Komora w standardzie GN 2/1 z oświetleniem,
Nośność półki: 40 kg,
Drzwi samozamykające z zamkiem i wygodnym uchwytem do otwierania,
4 nóżki wykonane ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości 120-180 mm,
Wewnętrzny filtr HEPA,
Czynnik chłodniczy: R290,
Klasa klimatyczna: 4.

7. GRANITOR DO SOKÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiał zbiorników - Poliwęglan wolny od BPA
Zasilanie - 230 V / 50 Hz
Moc - 900 W
Regulacja twardości konsystencji - 4 poziomy
Temperatura chłodzenia - Od -2 do -3°C
Cykl pracy - 8-12 h
Czynnik chłodniczy - R134a / 560 g
Liczba zbiorników - 3
Gumowe nóżki - Tak
Pokrywki - Tak

„ lub równoważna” maszyna

W cenie urządzeń zawiera się dostawa do siedziby przedsiębiorstwa.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
1. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw sprzętu
2. Czas realizacji zamówienia:20 maja 2021 r.

3. Kryteria oceny oferty
100% cena

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Punktacja od 0 do 100. Waga 100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena (C): 100% -wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
C = ---------------------------------------------------------------x 100 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największa sumę punktów oferty liczoną
według wzoru : Suma punktów oferty= C

6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl. Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie skanu podpisaną przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres:
pieczix2@icloud.com;
8. Termin realizacji umowy
14 dni od daty złożenia oferty

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Łukasz Pietrzak tel. 663-377-037 pieczix2@icloud.com;

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Nie dotyczy

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

tak
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Kryterium cena

