Kijewo Królewskie, dn 28.07.2015 r.

Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu
małego sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wyposażenia kuchni w
szkołach podstawowych w ramach projektu „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na
terenie gminy Kijewo Królewskie" realizowanego w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa małego sprzętu do utrzymania czystości w
pomieszczeniach oraz zakup wyposażenia kuchni w szkołach podstawowych. Zakup zgodny z
projektem pn. „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kijewo
Królewskie” nr umowy: UM_EF.433.1.006.2015, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”,

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,” Poddziałania 9.1.1.
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Projekt jest
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
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1. Zakup małego sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wyposażenia
kuchni w szkołach podstawowych zgodnie z wykazem umieszczonym w formularzach
ofertowych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i szczegółowym opisie.
2. Łączna wartość niniejszego zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 000 Euro
(w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U.
2013 r. poz. 907 z późn. zmian.)
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu innego niż
podany przez Zamawiającego w załącznikach nr 1 i 2 do zapytania ofertowego pod
warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych,

jakościowych,

funkcjonalnych

oraz

użytkowych.

Udowodnienie

równoważności spoczywa na Dostawcy.
4. Materiały powinny posiadać odpowiednie znaki bezpieczeństwa, certyfikaty i atesty.
5. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego wraz z załącznikami poza załącznikiem nr 3 (specyfikacja). Powinna
wskazać cenę brutto za sprzęt. Termin składania ofert określa się do dnia 11.08.2015 r. do
godziny 15.00.
6. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
7. Dopuszcza się przesłanie ofert usługi w formie:
w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
(sekretariat)
8. Płatność nastąpi przelewem, po dostarczeniu sprzętu oraz wyposażenia kuchni i
przedłożeniu faktury w terminie 14 dni. Zamawiający zastrzega, że część środków może być
przelana na konto Wykonawcy po otrzymaniu ich przez Zamawiającego.
9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z wybranym
oferentem, bez podawania przyczyny
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17.09.2015 r. dopuszcza się przedłużenie
terminu z ważnych powodów po otrzymaniu zgody Zamawiającego do wykonania części
zamówienia o 14 dni.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
1. Załącznik nr 1 Wyszczególnienie dostawy sprzętu do wyposażenia kuchni oraz
małego sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach w Szkołach
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie.
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 Specyfikacja
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Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA NA
Dostawa małego sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz
wyposażenia kuchni w szkołach podstawowych . Zakup zgodny z projektem pn.
„Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kijewo Królewskie”

nr

umowy: UM_EF.433.1.006.2015, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.1

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Projekt jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dla
Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
I. WYKONAWCA :
nazwa:...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
adres:.............................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………
nr telefonu: …......................…….………………
nr faxu: ……….......……………….......................
adres poczty e-mail: ……………………………………………………………
NIP:.......................................................
REGON:..........................................................................
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II. CENA OFERTOWA OGÓŁEM:
1) kwota netto ......................... zł (słownie: .....................................................…................)
2) kwota podatku VAT: ...............…...... zł (słownie: ..................................................…......)
3) kwota brutto ............…........... zł (słownie: .............................................................….......)
III. Oświadczamy, że:
1.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 17.09.2015 r. dopuszcza się

przedłużenie terminu z ważnych powodów po otrzymaniu zgody Zamawiającego do
wykonania części zamówienia o 14 dni.
2. Akceptujemy warunki płatności.
3. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
5.

Akceptujemy istotne postanowienia zamówienia oraz termin realizacji przedmiotu

zamówienia
podany przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
7. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo, z zastrzeżeniem przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co
najmniej trzech potencjalnych wykonawców Zamawiający nie otrzyma żadnej oferty. Przez
powiązania

kapitałowe

lub

osobowe

rozumie

się

wzajemne

powiązania

między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
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3. pełnieniu
funkcji
członka
organu
nadzorczego
lub
zarządzającego,
prokurenta,pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam że jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub
kapitałowo w rozumieniu powyższego punktu.
IV. Oferta została złożona na …………………….. stronach.
V. Do oferty dołączono następujące dokumenty:


………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………

............................,dn……………………….r.
……...........................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 1
1) WYSZCZEGÓLNIENIE małego sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach
w Szkołach Podstawowych
Nazwa
Zestaw
SP Trzebczyk
SP Kijewo
Królewskie

sprzątający
Wycieraczka
Mop
Zestaw
sprzątający

J.m.

Ilość

szt.

1

szt.
szt.

1
2

szt.

1

Stawka
jednostkowa
netto

Wartość
netto

VAT
zł

Wartoś
ć
brutto

Okres
gwarancji

2) WYSZCZEGÓLNIENIE wyposażenia kuchni w szkołach podstawowych
Nazwa

J.m.

Ilość

Stawka
jednostkowa
netto

Wartość
netto

VAT
zł

Wartoś
ć
brutto

Okres
gwarancji
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Termos stalowy z

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

3

kpl.

3

kpl.

3

kpl.

3

składający się z 5

kpl.

1

szt. garnków
Zestaw 5 garnków
Komplet 10 szt.

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

pompką 3,5 litra
Termos stalowy z
kranikiem 10
SP
Trzebczyk

litrowy
Garnek ze stali
nierdzewnej 20
litrowy
Garnek ze stali
nierdzewnej 10
litrowy
Komplet 20szt.
talerzy głębokich
Komplet 20 szt.
talerzy płytkich
Komplet 20 szt.
talerzy
deserowych
Komplet 20 szt.
salaterek
Komplet 20 szt.
kubków
Komplet

SP
Brzozowo

składający się z 6
sztuk łyżek
Komplet
składający się z 6
szt. widelców
Komplet
składający się z 6
szt. noży
Komplet
składający się z 6
szt. łyżeczek
Komplet

SP Kijewo
Królewskie

półmisków
Zestaw 50 szt.
talerzyków
śniadaniowych
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Komplet 50 szt.
sztućców
Komplet 8 szt.
noży
Komplet 5 szt.
dzbanków do
wody/soku
Zestaw 6
termosów
Komplet 3 szt.
łyżek wazowych
Komplet 6 szt.
szklanek

kpl.

3

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

8

Załącznik nr 3
SPECYFIKACJA
Mały sprzęt do utrzymania czystości w pomieszczeniach w Szkołach Podstawowych

Lp.

Nazwa

J. m.

Ilość

Szczegółowy opis
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1.
SP Trzebczyk

Zestaw
sprzątający

szt.

1

2.

Wycieraczka

szt.

1

3.

Mop

szt.

2

SP Kijewo Królewskie

4.

Zestaw
sprzątający

szt.

1

Profesjonalny dwuwiadrowy wózek do
sprzątania,
Wymiary przykładowe: sz. x dł. x w.
(cm) około
68 x 103 x 114
•
dwa wiadra o objętości min.
17 l
•
dwa wiadra o objętości min. 6
l
•
trzy plastikowe miski
•
chromowana konstrukcja
•
4 obrotowe kółka z
plastikowymi ochraniaczami
zapobiegającymi uszkodzeniu ścian i
mebli
•
dźwigniowy wyciskacz z
wkładką
•
uchwyt na worek 120 l razem
z 3 szt. klipsów do worka i kratą
podpierającą
•
podpora mopa + uchwyt na
drążek
W zestawie mop.
wycieraczka astroturf trawa, kolor
ciemny szary, grubość 19mm, wym.
ok. 0,9x4m lub równoważna
Zestaw z wiadrem do wyciskania
wody, z systemem obrotowego sita i
mop płaski z ruchomym uchwytem.
Ergonomiczny kształt mopa, włókna
mikroaktywne, elastyczne złącze mopa
z drążkiem, długość kija od mopa
regulowana: od 85 do 130cm, główka
mopa min.40 cm, wykonana ze stali
nierdzewnej.
Profesjonalny dwuwiadrowy wózek do
sprzątania,
Wymiary przykładowe: sz. x dł. x w.
(cm) około
68 x 103 x 114
•
dwa wiadra o objętości min.
17 l
•
dwa wiadra o objętości min. 6
l
•
trzy plastikowe miski
•
chromowana konstrukcja
•
4 obrotowe kółka z
plastikowymi ochraniaczami
zapobiegającymi uszkodzeniu ścian i
mebli
•
dźwigniowy wyciskacz z
wkładką
•
uchwyt na worek 120 l razem
z 3 szt. klipsów do worka i kratą
podpierającą
•
podpora mopa + uchwyt na
drążek
W zestawie mop.
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Wyposażenie kuchni w Szkołach Podstawowych

Lp.

Nazwa

J. m.

Ilość

Termos
1.

stalowy z
pompką 3,5

Szczegółowy opis
termos termoizolacyjny ze stali
nierdzewnej z pompką, poj. 3,5l

szt.

1

litra
Termos
SP Trzebczyk

2.

stalowy z
kranikiem 10

szt.

1

szt.

1

szt.

1

kpl.

1

kpl.

1

litrowy
Garnek ze stali
3.

nierdzewnej
20 litrowy
Garnek ze stali

4.

nierdzewnej
10 litrowy

SP Brzozowo
Komplet
5.

20szt. talerzy
głębokich

6.

Komplet 20
szt. talerzy
płytkich

termos z stali nierdzewnej o
pojemności 10l, pokrywa z
silikonową uszczelką wyposażona w
zatrzaski, podstawa z elastycznego
tworzywa, wentyl odpowietrzający,
podwójne ścianki i pokrywa
izolowane specjalną pianką
utrzymującą ciepło do 8 godzin
garnek ze stali nierdzewnej,
wielowarstwowe dno kapsułowe,
nienagrzewające się zgrzewane
uchwyty, poj. 20l, średnica ok. 34cm,
pokrywa szklana z odpowietrznikiem
garnek ze stali nierdzewnej,
wielowarstwowe dno kapsułowe,
nienagrzewające się zgrzewane
uchwyty, poj. 10l, średnica ok. 26cm,
pokrywa szklana z odpowietrznikiem
20 szt. - naczynia wykonane z białej
porcelany arcoroc poddawanej
specyficznej obróbce termicznej w
celu zagwarantowania lepszej jakości
i wytrzymałości na wstrząsy i
uderzenia, nieporowatej, higienicznej,
nie zatrzymującej mikroorganizmów
lub równoważna, średnica talerza ok.
22,5 cm
20 szt. – naczynia wykonane z białej
porcelany arcoroc poddawanej
specyficznej obróbce termicznej w
celu zagwarantowania lepszej jakości
i wytrzymałości na wstrząsy i
uderzenia, nieporowatej, higienicznej,
nie zatrzymującej mikroorganizmów
lub równoważna, średnica talerza ok.
23,5 cm

str.

10

Komplet 20
7.

szt. talerzy

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

3

deserowych

8.

9.

Komplet 20
szt. salaterek

Komplet 20
szt. kubków

Komplet
10.

składający się
z 6 sztuk łyżek
Komplet

11.

składający się
z 6 szt.

3 komplety 6 szt. sztućcówwidelców ze stali 18/10, dł.ok. 16 cm
kpl.

3

widelców
Komplet
12.

13.
14.

składający się
z 6 szt. noży
Komplet
sztućców łyżeczek
Komplet
składający się
z 5 szt.
garnków

20 szt. - naczynia wykonane z białej
porcelany arcoroc poddawanej
specyficznej obróbce termicznej w
celu zagwarantowania lepszej jakości
i wytrzymałości na wstrząsy i
uderzenia, nieporowatej, higienicznej,
nie zatrzymującej mikroorganizmów
lub równoważna, średnica talerza ok.
19,5 cm
20 szt. - naczynia wykonane z białej
porcelany arcoroc poddawanej
specyficznej obróbce termicznej w
celu zagwarantowania lepszej jakości
i wytrzymałości na wstrząsy i
uderzenia, nieporowatej, higienicznej,
nie zatrzymującej mikroorganizmów
lub równoważna, średnica ok. 13 cm,
wys. ok. 7 cm
20 szt. - naczynia wykonane z białej
porcelany arcoroc poddawanej
specyficznej obróbce termicznej w
celu zagwarantowania lepszej jakości
i wytrzymałości na wstrząsy i
uderzenia, nieporowatej, higienicznej,
nie zatrzymującej mikroorganizmów
lub równoważna, średnica ok. 7 cm,
wys. 8,9 cm, poj. 250 ml
3 komplety 6 szt. sztućców - łyżek ze
stali 18/10, dł.ok. 16 cm

kpl.

3

kpl.
3
kpl.

1

3 komplety 6 szt. sztućców-noży ze
stali 18/10, dł.ok. 18 cm
3 komplety 6 szt. sztućców-łyżeczek
ze stali 18/10, dł. ok. 14 cm
• Wykonane ze stali nierdzewnej
18/10
• funkcja odcedzania – dwa rodzaje
sitek w pokrywce
• Silikonowa podkładka pod
uchwytem – zapobiega jego
nadmiernemu rozgrzaniu
• Trójwarstwowe dno z aluminiowym
dyskiem
• Wewnętrzna skala
• Powinny posiadać duże i wygodne
uchwyty oraz dopasowane i
odpowiednio ciężkie, szklane
pokrywki
• Powinny nadawać się do wszystkich
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rodzajów kuchenek, w tym
indukcyjnych
• Powinny nadawać się do mycia w
zmywarkach

15.

Zestaw 5
garnków

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

3

kpl.

1

Komplet 10
16.

szt.
półmisków

Zestaw 50 szt.
17.

talerzyków
śniadaniowych

SP Kijewo Królewskie

18.

19.

Komplet 50
szt. sztućców

Komplet 8 szt.
noży

Komplet 5 szt.
20.

dzbanków do

kpl.

1

Komplet składający się z 10 części
(garnek +pokrywa). Wykonane ze
stali szlachetnej 18/10 polerowanej,
pojemności minimalne 1,5l; 2l; 3l;
4l; 5l. Przeznaczone do stosowania w
kuchenkach gazowych i
elektrycznych. Uchwyty
nienagrzewające się, ze stali
szlachetnej. Pokrywy stalowe. Dno
wielowarstwowe (minimum 3
warstwy). Przeznaczone do mycia w
zmywarkach, odporne na
zarysowanie.
Ceramiczne, kształt owalny, długość
minimum 30 cm, przeznaczone do
mycia w zmywarkach i używania w
kuchenkach mikrofalowych. Barwy
jasnej, jeśli deseń to stonowany.
Pasujący stylem do talerzyków
śniadaniowych.
Ceramiczne, średnica min. 20 cm,
przeznaczone do mycia w
zmywarkach i używania w
kuchenkach mikrofalowych. Barwy
jasnej, jeśli deseń to stonowany.
Pasujący stylem do półmisków.
3 komplety sztućców każdy na 12
osób (minimalny skład zestawu:
łyżeczki, łyżki do zupy, widelce,
nóże). Wykonane ze stali szlachetnej,
nierdzewnej (minimum 18/10),kolor
srebrny, przeznaczone do mycia w
zmywarkach. Umieszczone w
walizce, gwarancja wieczysta.
Zestaw noży kuchennych ze stali
szlachetnej, nierdzewnej. Uchwyty
ergonomiczne.
Skład zestawu minimalny:
 nóż do obierania 9 cm (3
1/2")
 nóż uniwersalny 12.5 cm
(5")
 nóż do krojenia mięsa 20 cm
(8")
 nóż szefa kuchni 20 cm (8")
 nóż do pieczywa 20 cm (8")
Na bloku drewnianym.
Szklane, pojemność minimum 1,5
litra, z uchem (uchwyt), szkło
przezroczyste.

wody/soku
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21.

Zestaw 6
termosów

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

8

Komplet 3 szt.
22.

łyżek
wazowych

23.

Komplet 6 szt.
szklanek

Pojemność min. 2,5 litra. Do użytku
stołowego w pozycji pionowej, do
serwowania gorących i zimnych
napojów. Wykonanie wewnętrzne i
zewnętrzne ze stali nierdzewnej
(satynowej) 18/10, między
powłokami próżnia. Wyposażony w
pompkę. Pokrywa i uchwyt z
polipropylenu w kolorze czarnym.
Wykonane ze stali nierdzewnej z
jednego kawałka stali, pozbawiona
spawów i nacięć. Zastosowanie
profesjonalne – gastronomiczne,
chochla niekapiąca z wywiniętym
brzegiem zapobiegającym
skapywaniu. Uchwyt płaski, grubość
min. 4 mm, długość min. 40 cm .
Pojemność nabierki min. 450 ml.
Wykonane ze szkła żaroodpornego, z
szklanym uchwytem, pojemność
minimalna 250 ml. Do zastosowania
w zmywarkach i kuchenkach
mikrofalowych. Kolor –
przezroczyste.
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