
 

 

Mirzec dn. 07.11.2019r.  
  
                        
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zakup doposażenia do Klubu Senior+- zastawa stołowa, wyposażenie do prowadzenia zajęć 

gastronomicznych, odtwarzacz DVD, książki do biblioteczki. 

 

Gmina Mirzec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, godziny 

pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30  

tel. 41 271  30 10, fax. 41 271 30 10 

adres strony: http://www.gopsmirzec.pl  

Email: gopsmirzec@op.pl 
 

Miejsce wykonywania zamówienia: 
   Mirzec Stary 9 

I. Tryb postępowania 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień 
publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: 
1. Zastawa stołowa – talerze i sztućce w ilości 36 sztuk .1komplet. 

Zastawa stołowa ze szkła francuskiego typu arkoroc 
a/kolor biały 
b/zwiększona odporność na stłuczenia i uszkodzenia 
c/odporność na niskie i wysokie temperatury, 
d/możliwość używania w mikrofali i zmywarce 
Komplet składa się z:  
-talerz głęboki-215mm-36 sztuk 
- talerze płytkie 235mm – 36ztuk 
- talerze deserowe 195mm – 36sztuk półmiski owalne  
Komplet sztućców stołowych podstawowych dla 36 osób. 
Sztućce z stali18/10inox. 
Komplet składa się: 
a/łyżka stołowa- 36 sztuk 
b/widelec stołowy- 36 sztuk 
c/nóż stołowy -36sztuk 
d/łyżeczka do herbaty- 36sztuk 
g/widelczyk do ciasta- 36sztuk 
2.Filiżanki i szkło. 
 - filiżanki ze spodeczkiem ze szkła francuskiego typu arkoroc  – 36 sztuk 
a/kolor biały 
b/zwiększona odporność na stłuczenia i uszkodzenia 
c/odporność na niskie i wysokie temperatury, 
d/możliwość używania w mikrofali i zmywarce 
- szklanki z uchwytem ze szkła hartowanego o pojemności 250-300ml  - 36 sztuk 
- szklaneczki do napojów, soku o pojemności 200-300ml  -  36 sztuk 

2.  Deski, noże, akcesoria drewniane, łyżki wazowe, tarki, blaszki do pieczenia, 
a/ noże zestaw 5-6  zawierający min . nóż do chleba, do obierania, do mięsa, uniwersalny, ostrze ze stali 
nierdzewnej– 1 komplet  
b/ akcesoria drewniane- przybory kuchenne drewniane min. w komplecie: łyżka do odcedzania, łyżka 
uniwersalna, łopatka- 1 komplet 
c/ łyżki wazowe dł.19 cm, materiał: stal nierdzewna- 3 sztuk 
d/ tarka do warzyw , materiał: stal nierdzewna, wysokość 190mm,   2 sztuk 
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e/ blaszki do pieczenia- kolor; czarny- 30x24 -3szt. oraz o wymiarach 32x14cm- 4sztuk 
g/ deska drewniana 30,0-38 dł,x20,0-28,0cm szer.- 3sztuk 
 

3. Miski, salaterki, tace: 
a/Miska plastikowa poj., 3l, 5l – po 1sztuk 
b/Miska ze stali nierdzewnej: miska polerowana stalowa  200mm-300mm –3 sztuk 
c/Salaterka ze szkła hartowanego, średnica 25- 30 cm,  -3 sztuk 
przystosowana do mycia w zmywarkach gastronomicznych, przeznaczona do kontaktu z żywnością  
d/Taca prostokątna ze stali nierdzewnej, przeznaczona do kontaktu z żywnością- ok.35x50 cm – 3 sztuk 
e/Taca z tworzywa –poliestrowa, wzmocniona włóknem szklanym, prostokątna przeznaczona do 
kontaktu żywnością ok. 35x50 ccm-4sztuk 

4. Garnki, patelnie: 
a/zestaw garnków: 
- garnek wysoki – 6l, 
- garnek średni- 6l, 
- garnek średni- 3,5l, 
- garnek niski – 2,5l, 

                - garnek do duszenia – 8l 
               b/ patelnie wyposażone w rączkę ze stali nierdzewnej -  skład 1 kompletu: 
                  - patelnia z powłoka teflonową o średnicy25cm, patelnia wykonana ze stali nierdzewnej z 
nieprzywierającą powłoką o twardej warstwie wewnętrznej, która zapewnia odporność na zarysowania nawet 
przy intensywnym użytkowaniu, trwała w czyszczeniu emaila, nienagrzewający się uchwyt z tworzywa 
                  - patelnia do smażenia ryb z powłoka teflonową o średnicy -24cm, 
- patelnia do naleśników z powłoką teflonową o średnicy – 24cm. 

5. Mikser, gofrownica. Toster. 
 a/ mikser z misą obrotową -1 sztuka, 

- moc min.350W 
- prędkość ; stopniowa regulacja prędkości, 5 prędkości 
- przycisk zwalniający trzepaki/mieszaki 
-misa obrotowa o pojemności min.3l, 
- końcówki do mieszania i ubijania wykonane ze stali nierdzewnej’, 
 -wyposażenie: trzepaki, mieszadła, stojak z misą, łopatka, łopatka samozgarniająca , tarcza przecierająca,   
możliwość pracy na stojaku, 
-gwarancja: min.24 miesiące 

b/gofrownica- 1 sztuka 
- moc min 1200W 
-nieprzywieralna powłoka, 
-obudowa ze stali nierdzewnej wraz z nienagrzewającym się uchwytem, 
-lampka kontrolna 

c/toster –opiekacz do kanapek -1 sztuka 
-moc min 800W, 
-nieprzywieralna powłoka, 
- obudowa ze stali nierdzewnej wraz z nienagrzewającym się uchwytem ,zatrzaskiem na rączce, 
-lampka kontrolna 

6. Kuchenka mikrofalowa- 1 szt. 
a/ pojemność komory min. 20l 
b/ komora wykonana ze stali nierdzewnej 
c/ sterowana manualnie, co najmniej 4 poziomy mocy mikrofali, funkcja rozmnażania, podgrzewania, grill, 
obrotowy talerz, 
d/ moc min. 700W 
e/zasilanie sieci, przewód zasilający  

7. Taboret kuchenny-  4sztuk 
a/ tradycyjny taboret kuchenny z siedziskiem obitym derma, nóżki- stal chromowana 
8. Odtwarzacz DVD-1sztuka 

a/ Złącze USB min. 1szt., 
b / rodzaj odtwarzanych płyt: Blu-ray, BD-R, BD-RE, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD Video, CD-Audio, CD-R/RW 
c/ wyjście HDMI min. 1szt. 
d/ Wi-Fi 



 

 

e/ obsługiwane formaty zdjęć min. : JPEG, PNG 

f/ obsługiwane formaty audio min.: MP3, WMA, AAC, CD Audio 

g/obsługiwane formaty wideo: AVCHD,MKV,AVI, MP4 

i/instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot, gwarancja min.24 miesiące  

9. Zakup doposażenia do Klubu Senior + w Mircu- książki do biblioteczki 

a/ książka rodzaj kulinarna- 3 egzemplarze 

b/ „Encyklopedia zdrowia rodziny”- 1 egzemplarz 

c/książka rodzaj: albumy, podróżnicze, zabytki- 3 egzemplarze 

d/  książka rodzaj: thriller- 3 egzemplarze 

e/ książka rodzaj: powieść- 12 egzemplarzy  

f/książka, rodzaj: kryminał- 3 egzemplarz 

 
 
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii 
Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub 
niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów. 
 

III. Termin realizacji 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.11.2019r. 
 

IV. Formy rozliczenia 

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamówienia. Płatność nastąpi 
 w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego. 

 

V. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej: 

1. Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę 

ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej 

podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania. 

3. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają 

Sprzedającego. 



 

 

5. Sprzedający ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Sprzedawcę. 

6. Termin związania z ofertą 2 miesiące od daty złożenia oferty. 

 
VI. Kryterium oceny ofert. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
Cena – 100 % 
 
 

VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej. 

⎯ Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: gopsmirzec@o2.pl lub osobiście w 

siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, 27 – 220 Mirzec, Mirzec Stary9 

⎯ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 listopad 2019 do godziny 15:00, pokój 207. 

 
VIII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: 
gopsmirzec@op.pl 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej gopsmirzec.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od 
Sprzedawców (zakładka  Projekt Usługi społeczne dla rodziny). 

IX. Istotne postanowienia, umowy: 

określa projekt umowy stanowiący załącznik 2 do zapytania ofertowego. 

 
X. Zastrzeżenia dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego 

odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub 

informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie  Zamawiającego. 

2. Sprzedający przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie 

przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem  

w niniejszym postępowaniu. 

3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Sprzedawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia oferty dodatkowej. 

4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi   dysponuje 

Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 

negocjacji cenowych ze Sprzedawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 

 
XI. Osoby do kontaktu 

Potrzeszcz Grażyna 412713-010 
 

XII. Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 
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2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy  

  
 

 

 


