
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena 
Mrozek 

NIP 5542132232 

Adres siedziby Ul Twardzickiego 60, 85-796 Bydgoszcz 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/265/UPG/1463 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w gastronomii: 
1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY RATIONALLCOMBI PRO X GN 1/1 W WERSJI GAZOWEJ, WYMIARY 
850X842X754mm – 1 SZT. 
2. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ ASCOBLOC A3105, WYMIARY 1900X700X850mm – 1 SZT. 
3. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ ASCOBLOC A3105, WYMIARY 1500X700X850mm – 1 SZT. 
4. STÓŁ CHŁODNICZY 2-DRZWIOWY STALGAST 842029, WYMIARY 900X700X850mm -2 SZT. 
5. ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA STALGAST 883200, WYMIARY 953X425X100mm – 1 SZT. 
6. KUCHENKA INDYKCYJNA STALGAST 770351, WYMIARY 325X425X100mm – 2 SZT. 
7. FRYTOWNICA NASTAWNA 16L, 400V, REDFOX RE-30T – 1 SZT.  
8. BASEN 1-KOMOROWY ASCOBLOC 3211, WYMIARY 1000X600X850mm – 1 SZT.  
9. BATERIA PRYSZNICOWA EDENOX ED-2C – 1 SZT.  
10. OKAP PRZYŚCIENNY Z OŚWIETLENIEM SKRZYNIOWYM ASCOBLOC WK, WYMIARY 
2000X900X400mm – 1 SZT. 
Lub równoważne. 
 
 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy 
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

 

 
 
 

 

3. Kryteria oceny oferty 

Udział w postępowaniu mogą wziąć oferenci, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 



 
 

 
 

 
 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
 
 

 
 

6. Termin składania ofert 

 
 

 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

 

       8. Termin realizacji umowy 

 
 

 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
 

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 

 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, badając cenę 

oferty z pozostałymi ofertami według poniższego wzoru: 

Ilość punktów = (cena najniższej ze złożonych ofert / cena badanej oferty) x 100 

Maksymalna ilość punktów: 100 

Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie www.tarr.org.pl 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: magdahalinamrozek@wp.pl 

Zamówienie należy zrealizować najpóźniej do dnia 31.07.2021 r. 

Radosław Rabinek 

Tel. 509466373 

Mail: magdahalinamrozek@wp.pl 

 

Cena brutto – 100% 

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto. 

Cena ofertowa netto powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Podana przez Oferenta cena brutto winna być stała, co oznacza, iż nie ulegnie zmianie przez cały 

okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia. 

Cena brutto musi obejmować wszystkie koszty związane z dostawą towaru.  



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 

 

 
 

 

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

 
 

 
 

 

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 

 
 

 
 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do umowy, w 

okolicznościach określonych poniżej: 

a) zmiana terminu realizacji umowy, 

b) zmiana terminu płatności, 

c) zmiany harmonogramu płatności. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 


