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Zapytanie ofertowe 

numer sprawy : 01.10.2019 
 
 
 
Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  
37-300 Leżajsk, ul. 11-go Listopada 8 
REGON: 691556311 NIP 816-15-38-039 
tel. 17 242 16 49 sp3lezajsk@gmail.com 
 
 
zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę, której wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w postepowaniu wyłączonym ze stosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 
tj. z dnia 2018.10.16) zgodnie z art. 4 pkt 8, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 
 
 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu AGD – sokowirówka dla 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku – Kod CPV – 39315000-3  

 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest Sokowirówka o parametrach: 
 
 

1. Otwór wsadowy o średnicy 79,5 mm,  
2. Doskonała filtracja - sok o dużej klarowności, nawet przy intensywnym użytkowaniu,  
3. Średnia wydajność ekstrakcji: 70% - 7kg soku z 10 kg owoców,  
4. Strefa kontaktu z żywnością wyłącznie ze stali nierdzewnej bez aluminium i plastiku, 

tarcza ścierająca ze stali nierdzewnej o średnicy 165mm, masywne wysokie sito ze 
stali nierdzewnej o dużej powierzchni filtracji, lejek o wysokości 200mm wykonany 



ze stali nierdzewnej, system Easy-clean: demontowalna misa, kosz i pokrywa bez 
użycia narzędzi, pojemnik do gromadzenia miąższu o dużej pojemności,  

5. Silnik asynchroniczny - duża moc i cicha praca,  
6. Bezpieczeństwo - odpływu prądu i zatrzymanie silnika przy otwieraniu pokrywy,  
7. Popychacz: bez wysiłku stały strumień, maksymalny efekt, szeroki otwór wydawczy: 

79,5mm – bez potrzeby rozdrabniania warzyw i owoców,  
8. Sito: bardzo drobne sito oczka 0,5mm zapewnia doskonałą filtrację,  
9. Pojemnik na miąższ o dużej pojemności 7,5 l,  
10. Wytrzymały i bardzo cichy silnik asynchroniczny o mocy 800W,  
11. Włącznik/wyłącznik,  
12. Wydajność do 100 litrów/h, obudowa emaliowana, 3000 obr./min 
13. Bezpłatne szkolenie z obsługi sokowirówki  

 
III. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO 
 

− Wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia (tj. sokowirówka) muszą być 
fabrycznie nowe, nie używane, spełniające normy jakości i bezpieczeństwa  

− Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 24 miesięcznej gwarancji z 
zastrzeżeniem, iż udzielona przez wykonawcę gwarancja nie może być krótsza niż 
gwarancja producenta urządzenia oraz Zamawiający wymaga dostarczenia przez 
wykonawcę dokumentów gwarancyjnych  

− Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia pracowników 
szkoły z zasad obsługi urządzenia będącego przedmiotem zamówienia 

− Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby  Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Leżajsku tj. ul. 11-go Listopada 8, 37-300 Leżajsk, rozładunku 
przedmiotu dostawy oraz ustawieniu go wewnątrz budynku, w miejscu określonym 
przez Zamawiającego.  

− Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 10 dni od daty zlecenia  
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT 
 

− Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę 
− Oferta musi złożona w języku polskim i podpisana przez osobę (osoby) upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
− Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
− Zamawiający dopuszcza jednorazową poprawę oferty przez wykonawcę (z 

wyłączeniem ceny ofertowej i okresu gwarancji) po wezwaniu Zamawiającego. Oferty 
nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.  

− Oferta musi zawierać: 
a. Formularz ofertowy 
b. Specyfikację techniczna urządzenia 
c. Upoważnienie / pełnomocnictwo – w przypadku gdy oferta zostanie podpisana 

przez pełnomocnika  



− Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem 
poczty, poczty elektronicznej lub kuriera 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT  
 

− Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym podpisanym przez osobę uprawnioną 
do dnia 11 października włącznie, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z 
podpisem: 
 
„Oferta na Zakup i dostawa sprzętu AGD – szafy chłodniczej GN 2/1 dla Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Leżajsku” 
 
 na adres: 
 
 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  

37-300 Leżajsk,  
ul. 11-go Listopada 8 

 
 lub na adres e-mali (skan, podpisany): 
 
 sp3lezajsk@gmail.com 
  

− Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 
VI. KRYTERIA WYBORU I TRYB DOKONYWANIA OCENY OFERT: 
 

− Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
cena ofertowa – 100% 

− Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich brutto i netto z uwzględnieniem 
obowiązującej stawki VAT zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie. 

− Cena oferty brutto będzie służyła porównaniu i ocenie ofert. Powinna ona obejmować 
pełny zakres dostawy określony w zapytaniu i powinna zawierać wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
zamawiającego.  

− Oferty, których przedmiotem będzie urządzenie niezgodne z wymaganiami 
Zamawiającego zostaną odrzucone. 

− O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  

− Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z 
uwzględnieniem cen wskazanych w ofercie. Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 
dni od dnia złożenia faktury Zamawiającemu na konto wykonawcy wskazane na 
fakturze.  
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



 
− Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postepowania bądź 

zmiany warunków, jego unieważnienie w całości lub w części, także po jego 
zakończeniu, bez podania przyczyn. 

− W niniejszym postepowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 
Zamawiający i Wykonawca przekazują droga elektroniczną. 

− Do udzielania informacji i porozumiewania się z wykonawcami, w godzinach pracy 
szkoły, tj. 700 – 1500 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 17 242 16 49.  


