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Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

W imieniu Karczma Rybna Ruda Żmigrodzka Jan Krzysztof Raftowicz zapraszam do złożenia oferty 
na udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:   

Wyposażenie wiaty grillowej, 
Wyposażenie do obsługi cateringu 

  
I. Zakres rzeczowy zadania: 

dostawa do Karczmy Rybnej Ruda Żmigrodzka, Ruda Żmigrodzka 101 55 – 140 Żmigród; fabrycznie nowego 
sprzętu i wyposażenia wiaty grillowej i do obsługi kateringu o następujących minimalnych parametrach: 
lp. opis przykładowe rozwiązanie j.m. ilość 

1 kociołek (garnek) elektryczny do zup, 
pojemność min. 9l 

https://www.gastrro.pl/stalgast-kociolek-elektryczny-do-zup-
10-l-
432100.html?gclid=EAIaIQobChMIm9DL14iE2QIV7rvtCh2ZPAf-
EAQYASABEgKM4vD_BwE 

szt. 2 

2 podgrzewacz elektryczny, stalowa 
wanna, do pojemników GN 1/1-65mm lub GN 

1/1 100mm. W komplecie pojemnik GN 1 

https://gastrohevi.pl/show/34460,SODA-PLUSS-Podgrzewacz-
elektryczny-do-potraw,-stalowa-wanna-/-010090002 

szt. 2 

3 pojemnik termoizolacyjny https://sklep.technica.pl/pojemniki-
termoizolacyjne/pojemnik-termoizolacyjny-600x400-mm-
tomgast-gastrobox?from=listing&campaign-id=19 

szt. 15 

4 termos kateringowy na płyny https://polgastro.pl/pl/p/Termos-cateringowy-polietylenowy-
na-plyny-UE-ST20/12709 

szt. 2 

5 termos kateringowy ładowany od przodu https://polgastro.pl/pl/p/Termos-cateringowy-na-posilki%2C-
ladowany-od-przodu-UE-TCB600/12708 

szt. 4 

6 podgrzewacz roll top, W komplecie 

pojemnik GN 1 

https://stalgast.com/podgrzewacz-roll-top-classic szt. 2 

7 szatkownica do warzyw (4 tarcze 
wymienne 

https://gastro-pol.pl/pl/p/Szatkownica-do-warzyw-CL20-230-
V-z-kompletem-tarcz-714073-Stalgast/18898 

szt. 1 

8 dodatkowe tarcze do szatkownicy kpl. (4 
szt.) 

kompatybilne z pozycją 7 szt. 1 

9 grill elektryczny płyta ryfowana min. 
530*310 mm 

https://www.robin.pl/plyta-grillowa-elektryczna4 szt. 1 

10 grill lawa – gazowy z rusztami na ryby, 
podwójny min. 13 kW 

https://dobregrille.pl/pl/p/Grill-gazowy-Landmann-Avalon-
PTS-5%2C1/323 

szt. 1 

11 szafka grzewcza, stal nierdzewna 
1000*600*850 

http://www.4gastro.pl/sklep/201712/shop/145-1007-0-
Szafka-grzewcza-z-drzwiami-suwnymi---dlugosc-1000-
mm.html 

szt. 1 

12 nacinacz filetów do ryb 30 cm http://mawa24.pl/dla-rybactwa/23-nacinacz-filetow-osci-30-
cm.html 

szt. 1 

13 stół ze zlewem 1 komorowym, komora z 
lewej strony, drzwi suwane; wymiary 
1500*600*850 mm 

https://mmgastro.pl/produkt/szczegoly/9607,stol-nierdzewny-
ze-zlewem-1-komorowym-i-szafka-profichef 

szt. 1 

14 stół przyścienny drzwi suwane z blokiem 
2 szuflad, wymiary:1900*600*850  

https://gastronet24.pl/stoly-robocze/20342-stol-przyscienny-
z-blokiem-dwoch-szuflad-po-prawej-stronie-drzwi-suwane-
1900x700x850-mm-1.html?ceneo_strefa 

szt. 2 

15 piecyk konwekcyjny http://www.unigastro.pl/piec-roberta-unox-stalgast,2,2270 szt. 1 

16 blacha grillowa GN1/1 https://sklep.technica.pl/blachy-gn-do-grillowania/ruszt-
ryflowany-nieprzywierajacy-gn1-1-unox-fakiro-grill 

szt. 1 

 
podane powyżej skróty nie zobowiązują dostawcy do dostarczenia pokazanych na nich sprzętów są tylko 
przykładowymi rozwiązaniami obrazującymi potrzeby zamawiającego co do minimalnych parametrów 
technicznych. Dostarczane towary muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością i posiadać odpowiednie 
zezwolenia i dopuszczenia (gdy obowiązują). 

 
II. Termin realizacji zamówienia:  
Umowny termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 20.05.2018 r.  
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia.  
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Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści oświadczeń musi wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił.    
                                                                                                                                                    
IV. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:  
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę i odrzuca jego ofertę, gdy:  
1) Wykonawca posiada powiązania, w tym osobowe lub kapitałowe, z Zamawiającym lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy,  
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 
3) złożone po wyznaczonym terminie i innej formie niż wymienione w p. V. 
 
V. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę, w formie pisemnej, należy, przesłać pocztą e-mail na adres traft@wp.pl lub listem poleconym lub 

złożyć w zamkniętej kopercie w Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród w terminie do dnia 20.04.2018 r. do 
godz. 1500, z oznaczeniem: Wyposażenie wiaty grillowej, Wyposażenie do obsługi cateringu 

Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która fizycznie lub elektronicznie zostanie dostarczona w 
wyznaczone miejsce i w określonym wyżej terminie.  
Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert zostaną odrzucone. 
  

VI. Kryterium oceny: 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena oferty – waga 90% 
Okres gwarancji – waga 10% 
3. Sposób oceny ofert: 
a) Ocena kryterium cena - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 90% - wskaźnik Kc 
Ocena zostanie dokonana wg wzoru : 
Kc = Cmin / Cb x 90 
Gdzie : 
Kc - kryterium cena oferty, 
Cmin - oferta z najniższą ceną, 
Cb - cena oferty badanej, 
90 - waga kryterium ceny, 

b) Ocena kryterium okres gwarancji - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 10% - wskaźnik Kg 
Opis metody przyznania punktów: 
Kg = Gb/Gmax x 10 
Gdzie: 
Kg - kryterium okres gwarancji, 
Gb - wartość badanej oferty [podana w miesiącach], 
Gmax - najwyższa wartość spośród złożonych ważnych ofert * 
10 - waga kryterium okres gwarancji i rękojmi 
* Przy czym najwyższa wartość jaka będzie brana pod uwagę do oceny ofert to 60m-cy. Jeśli Wykonawca 
zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, Zamawiający przyjmie go, jednakże nie będzie brany pod 
uwagę przy ocenie ofert. 

 
c) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Suma punktów 
przyznanych danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:  
Sko = Kc + Kg 
Gdzie : 
Sko - suma przyznanych punktów wg kryteriów oceny, 
Kc - kryterium cena oferty, 
Kg - kryterium okres gwarancji. 
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4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Punkty obliczone będą 
w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po przecinku, najkorzystniejsza oferta może otrzymać 
maksymalnie 100 punktów. Przyjęta przez Zamawiającego metodyka oceny kryterium zapewnia jej 
obiektywizm, gwarantuje konkurencyjność postępowania oraz upraszcza opracowanie ofert. 
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferenci przedstawią taki sam poziom 
cen, zostaną oni wezwani do złożenia oferty dodatkowej z zastrzeżeniem, że oferta dodatkowa nie może 
mieć ceny wyższej niż pierwotnie złożona. 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1. Ofertę, w formie pisemnej, można złożyć na Formularzu Oferty.  

2. do oferty należy załączyć specyfikację oferowanego przedmiotu/przedmiotów wraz z zdjęciami lub 
skrótem do strony internetowej przedstawiającej oferowany przedmiot. 

3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia 
oferty i mające wpływ na wartość zamówienia oraz dokładnie i szczegółowo zapoznać się z warunkami 
wykonania zamówienia, w tym z załączonymi przedmiarami robót.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz oferty określić w nich wartość netto w PLN, wartość 
podatku VAT oraz cenę brutto w PLN, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wynikającego z 
zapytania ofertowego. Podana cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu 
zamówienia.    

 

VIII. Oferta powinna być napisana w języku polskim. 
 

IX. Oferta winna zawierać:  
Forma składanych dokumentów: 
- oferta oraz oświadczenia - oryginał dokumentu, 
- dokumenty inne niż oświadczenia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.  
 
X.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego: 
Wykonawca może zwracać się osobiście, pisemnie, lub drogą elektroniczną (e-mail: traft@wp.pl) do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego w terminie do 18.04.2018r.  
 
XI. Informacje dodatkowe: 

1. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi o wynikach postępowania 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  
3. Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Jan Krzysztof Raftowicz pod nr tel.  

kom 601 733 559 lub 71 385 60 26 - w godzinach od 9:00 do 15:00. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły 

mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane 
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

  
 
 
 

/-/ J.K. Raftowicz 
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