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Końskie dn. 10.11.2020 r

Zaproszenie do zlożenia oferty cenowej

W imieniu Powiatu KoneckiegolZespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich,
26-200 Końskie, ul, Piłsudskiego 68 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup
i dostawę §przętu gastronomicznego w zwjązliru z realizacją projektu ,Nowe komPetencje

szansą nu .ynt o pricy" w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój

edukacji i aktywne społeczeństw , Działanię 8.5 Roavój i wysoka jakoŚĆ szkolnictwa
zawodówego i kształcónia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia

zawodoweg o oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU .

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

1 Profesjonalny ekspres do kawy - 1szt.
automatyazny, kolbowy
system grzewczy z nierdzewnymi bojlerami
regulacja ciśnienia pary
z wbudowanym młynkiem metalowych
automatyczne mielenie kawy, porcjowanie i ubijanie.
możliwość indywidualnych ustawień mocy kawy, jej łvielkości otaz temperatury

wody
mozliwość przygotowywania kaw mlecznych, spienianie mleka
moc 2400W, 15 bar, kawa ziarnista, mielona. zbiornik na kawę ok 3009, pojemnik na

wodę co najmniej 2,5 l

wymiary co najmniej 47x37x45,5
Blender barmański 230V -l szt.
długośó _ t65 mm, wysokość - 3 87 mm, średni ca _ 203 mm, moc całkowita - 0.4 kw, 

I
I

napięcie -230Y l

wydajność: 0,5 l Margarity w 25 sekund. 
l

zastosowanie: Smoothies, Milk Shakes, Ice Teas, Ice Coffees, Cookie Drinks, 
]

system SureGrip
o str za ze stali ni erdzewnej,
dzbanek z poliwęglanu z miarką o pojemności 1,25 l.

przełącznik,
dwie prędkości.
Mikser barowy 0,7 L -'!, szt.
do koktajli owocowych i mlecznych
chromowana obudowa,
końcówka ze stali n i erdzewnej, tar cza z tw otzy w a sztuczne go,

ruchoma głowica,
2 stopnie prędkości,
kubek zę stali chromowo-niklowej, pojemność 700 ml,
kubek i mieszadło nadające się do mycia w zmywarkach,
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moc przyłączeniowa: 85 W l 230 Y
Dozownik do napojów 8 L - 1 szt.
obudowa ze stali nierdzewnej
naczynie na płyn wykonane z poliwęglanu
zdejmowana kratka ociekowa
po.iemnik na lód w środku dozownika
Profesjonalna torba barmańska z wyposażeniem - 1 szt.
§lemen§ zestawu:
profesjonalna torba barmańska z paskiem na ramię i uchwytem do przenoszenia,

3 nalewaki metalowe, ły,żka batmańska, shaker bostoński stalowy plus szklanica, sitko
barmańskie * strainer, miarka barowa, rczgniaźacz clo owoców - mucldler, wyciskacz
do cytryn, deska barmańska, ściereczka barmańska, otwieracz - trybuszon, tarka
barmańska, nóz do skrawania twistów i wiórków- zester, nóz dekoracyjny do cytrusów
nóż bamaliski, tin tin gómy kubek {112 tin,), szczypae do lodu, speed opener,

mcljito cover - poklywa plastikowa (do szkła) ułatwiająca szybkie mieszanie koktajli -

do stirowania
Wózek kelnerski 3-półkowy - l, szt.
długość - 850 mm, szerokośó - 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 2 zhamulcami
wózek do samodzielnego montazu
odległośó między półkami 245 mm
powierzchniarobocza ok. 790 x 445 mm

Ilekroć w rozeznaniu cenowym ptzywołany jest produkt, to traktować to należy jako wytycmą
jakościową i dopuszcza się zakup produktów równowaznych, o parametrach nie gorszych niż
przywołane

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamowięń (CPV):
a) 42200000-8 - Maszyny do obróbki żywnościo napojów i tytoniu oraz podobne częŚci

2, Termin realizacji zamówienia -
. w ciągu 14 dni od daty podpisania umorvy należy dostarczyć

Profesjonalny ekspres do kawy - l sń.
Wózek kelnerski 3-półkowy - l sń
Blender barmański 230V - l sź.
Mikser barowy 0,7 L - I szt.
Dozownik do napojów 8 L - 1 szt.
Profesjonalna torba barmńska zwyposńeniem - 1 szt.

3. Zakres zamówienia obejmuje - zakup i dostawę sprzętu gastronomicznego.
4. Warunki udziału w prowadzonym postępowaniu - przedstawienie oferty cenowej
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zgodnej z załącznikarri.
5. Kryteria oceny oferty - warunkiemprzyjęcia oferty będzie cena oraz jakość i parametry

sprzętu wobec zńączonej specyfi kacj i.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Ofertę cenową naleĘ zloĘć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego zaproszenia. Oferta cenowa musi zawierać: cenę brutto za realizacię
przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe brutto poszczególnych sprzętów,

8. Ofertę cenową naleĘ przesłać do dnia 25.1l,.2020 r. do godz. 15.30 w formie
elektronicznej na e-mail szkoły - zsp3.konskie@neostrada.pl

9. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które:
a) zostały ńożone w terminie przewidzianym w pkt. 8,

b) spełniają warunki, o których mowa w pkt. 4,
c) odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zaproszeniu.

t0. Zamawiający zaprosi do współpracy Sprzedawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza
w oparciu o kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 5, które nie podlegają
odrzuceniu w oparciu o pkt. 9.

U. W toku badania i oceny ofert, ZarrtawiĄący może żądaó od Sprzedawcy wyjaśnień
doty czący ch treści z}ożony ch ofert.

12. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zarrlawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Sprzedawcami 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.

1,4. Jeżeli Sprzedawca, 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 rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania
przyczyny.

16. Dodatkowe informacje można uzyskaó drugą elektronlczną pod adresem
zsp3.konskie@neostrada.pl

Przesłąna przez Pąństwa oferta cenowa nie stąnowi oferty w rozumieniu ustawy z dnią
29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. I986, z późn, zm.)

ZŃączniki:
Nr l - formularz oferty cenowej.
Nr 2 - wzór klauanl informacyjnych w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania
umódzleceń procedowanych poza ustawą Prawo zarnówień publicznych oraz szacowania
wartości zamówienia publicnrego.
Nr 3-wzórumowy.
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