
ł
Fundusze
Europejskie
Program Regionntny t Rzeczpospo

Potska
lita

ffi *;lł,x,ru;; ,.,,",y::1,:,,l,1:,1-1:::: §
Końskie dn. 08,11.2019 r

Zaproszenie do złożenia oferĘ cenowej

W imieniu Powiatu Koneckiego lZespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich,
26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 68 zapraszamy do złożenia oferĘ cenowej na zakup
i dostawę sprzętu gastronomicznego w związku z realizacją projektu ,,Nowe kompetencje
szansą na rynku pracy" w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój
edukacji i aktywne społeczeństw , Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości ksztŃcenia
zawodowe g o oraz wsparcie na rzecz tw orzęnia i rozwoj u CKZ\IJ .

1. Opis przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę sprzętu gastronomicznego:

l 1. Profesjonalny ekspres do kawy - 1 szt.
funkcją automatycznego podwójnego cappuccino, caffe latte, espresso, ristretto,
dopio, americano albo spienionę mleko lub gorąca woda.
kolorowy wyświetlacz z dotykowym ekranem
możliwość stworzenia własnego menu
thermoblock zintegrowany z system em grzew czym
możliwość indywidualnych ustawień mocy kawy, jej wielkości oraztemperatury
wody

2. Blender barmański 230V - l szt.
długość - l65 mm, wysokość - 387 mm, średnica-203 mm, moc całkowita - 0.4 kw,
napięcie -230 V
wydajność: 0,5 1 Margarity w 25 sekund.
zastosowanie: Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas, Ice Coffees, Cookie Drinks,
system SureGrip
ostrza zę stali nierdzewnej,
dzbanek z poliwęglanu z miarką o pojemności 1,25 l.
przełącznik,

- dwie prędkości.
Mikser barowy 0,7 L - 1szt.
do koktajli owocowych i mlecznych
chromowana obudowa,
końcówka zę stali nierdzewnej , tarcza z tworzywa sztucznego,
ruchoma głowica,
2 stopnie prędkości,
kubek zę stali chromowo-niklowej, pojemność 700 ml,
kubek i mieszadło nadające się do mycia w zmywarkach,
moc przyłączeniowa: 85 W / 230 V 50 Hz,
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wymiary: szer. 135 x gł. 185 x wys. 365 mm,
Dozownik do napojów 8 L - 1 szt.
obudowa ze stali nierdzewnej
naczynie na płyn wykonane z poliwęglanu
zdej mowan a kt atka o c iekowa
pojemnik na lód w środku dozownika
wymiary 265x350x560mm

3. Profesjonalna torba barmańska z wyposażeniem - 1 szt.
Elementy zestawu:

Profesjonalna torba barmańska z paskiem na ramię i uchwytem do przenoszenia,
3 nalewaki metalowe, łyżkabarmańska, shaker bostoński stalowy plus szklanica, sitko
barmańskie - strainer, miarka barowa, rozgniatacz do owoców - muddler, wyciskacz
do cytryn, deska barmańska, ściereczka barmańska, otwieracz - trybuszon , tarka
barmańska, nóż do skrawania twistów i wiórków- zester, nóż dekoracyjny do cytrusów
nóżbarmański, tin tin górny kubek (I12 tin,), szczypce do lodu, speed opener,
mojito cover - pokrywa plastikowa (do szkła) ułatwiająca szybkie mieszanie koktajli -
do stirowania
wymiary torby barmańskiej - 28 x 35 x l0 cm.

4. Wózek kelnerski 3-półkowy - 1 szt.
długość - 850 mm, szerokość - 450 mm, wysokość - 900 mm, ilość półek - 3,
materiał - inox
wózek trzypółkowy wykonany ze stali nierdzewnej
maksymalnym udźwigu - 75 kg na półkę
posiada 4 obrotowe gumowe kółka, w tym ż zhamulcami
wózek do samodzielnego montazu
odległość między półkami ż45 mm
powierzchnia robocza: 790 x 445 mm

Ilekroć w rozęznaniu cenowym przywołany jest produkt, to traktowac to nalęży jako wytyczną
jakoŚciową i dopuszcza się zakup produktów równowaznych, o parametrach nie gorszych niż
przywołane.

kod i nazwa zamowięnia według wspólnego słownika zamowień (cpv):
a) 42200000-8 - Maszyny do obróbki żywnościo napojów i tytoniu oraz podobne części

2. Termin realizacji zamówienia -
. w ciągu t4 dni od daĘ podpisania umowy należy dostarczyc:

Profesjonalny ekspres do kawy - 1 sń,
Wózek kelnerski 3-półkowy - l srto w styczniu 2020r.
Blender barmański 230V - l szt.
Mikser barowy 0,7 L - 1 szt.
Dozownik do napojów 8 L - l szt.
Profesjonalna torba barmańska z wyposażeniem - l szt.
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3. Zakres zamówienia obejmuje - zakup i dostawę stolików komputerowych i krzeseł
obrotowych .

4. Warunki udziału w prowadzonym postępowaniu * zapytaniu cenowym oraz opis
sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

5. Kryteria oceny oferty - informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczęgolnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Zamawiający nie określa szczegołowo w/w warunku

5.I. Zamawiający dokona oceny ofeft, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w o/o)

l Cena 100%

5.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczegolnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 10ń: l punkt.
5.3. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtńszej
x 100:liczbapunktów

Cena oferty badane.i

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku.

5 . 4 .Za naj korzystn iej szą zo stan ie uznana o ferta z najniższą c ena.

6. Informacja o możliwości składania ofert częściolłych, o ile Zamawiający taĘ
możliwość przewiduje.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Ofertę cenową należy zlożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia. Oferta cenowa musi zawierać:
1. cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowę brutto

poszczególnych sprzętów,
2, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziŃalnosci

gosPodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
8. Ofertę cenową na|eży zlożyć do dnia 20.11.2019 r. do godz. 15.30 w następującej

formie:
Pisemnej - w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich,
ul. Piłsudskiego 68 (sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku
w godzinach 7 .30 - 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
z dopiskiem na kopercie: ,oOferta cenowa - sprzęt gastronomicznyr' .
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9. Rozpatrywane będą jedynie ofefty, które:
a) zostały złożone w terminie przewidzianym w pkt. 8,
b) spełniają warunki, o których mowa w pkt. 4,
c) odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zaproszeniu.

10. Zamawiający zaprosi do współpracy Wykonawcę, którego ofęrta będzie najkorzystniejsza
w oparciu o kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 5, które nie podlegają
odrzuceniu w oparciu o pkt. 9.

11. W toku badania i oceny ofetl', Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
doty czący ch treści złożony ch ofert.

12. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na
wybraną ofertę.

t3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków oferty,
w tym ceny.

14. Jężeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności, pod względem
korzystności.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygn acjt z udzielenia zamówięnia bez podania
przyczyny.

1ó. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
14.00 pod numerem telęfonu 4137ż 34 68, osoba do kontaktów: Pani Iwona
Krzaczyńska.

Przesłąna przez Państwa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2 0 ] 8 r. poz. l 986, z poźn. zm.)

Załączniki:
Nr 1 - formularz oferty cenowej.
Nr 2 - wzór klauzul informacyjnych w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania
umów/zleceń procedowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz szacowania
wartości zamówienia publ icznego,
Nr 3-wzórumowy.
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