
Dobromierz, dnia 27 maja 2019 r. 

RBiR.271.12.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479,  

Regon 890718343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Zakup i dostawę mebli i sprzętu gastronomicznego do świetlic na terenie gminy 

Dobromierz. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego oraz mebli 

gastronomicznych do świetlic wiejskich na terenie gminy Dobromierz zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

 

I. Centrum kulturalno – rekreacyjne w Jugowej: 

 

1) Stół stalowy przyścienny z szafką 1-drzwiową, szer. 100 cm – 1 szt. 

2) Stół stalowy przyścienny z szafką szer. 50 cm – 1 szt. 

3) Stół stalowy przyścienny z półką szer. 100 cm – 1 szt. 

4) Stół stalowy przyścienny z półką szer. 80 cm – 1 szt. 

5) Regał stalowy 5-półkowy, szer. 80 cm, wys. 180 cm – 1 szt. 

6) Regał stalowy 4-półkowy, szer. 60 cm, wys. 180 cm – 1 szt. 

7) Stół stalowy z basenem 1 komorowym szer. 100 cm – 1 szt. 

8) Stół stalowy ze zlewem i półką, szer. 60 cm – 1 szt. 

9) Bateria umywalkowa – 1 szt. 

10) Bateria z prysznicem – 1 szt. 

11) Okap stalowy przyścienny skośny 80 cm z łapaczami tłuszczu – 1 szt. 

12) Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania – 1 szt.  

13) Kuchnia elektryczna 4-polowa z piekarnikiem – 1 szt. 

14) Półka stalowa pojedyncza wisząca na dwóch konsolach wym. 100x40 cm – 2 szt. 

Wizualizacja kuchni w centrum kulturalno – rekreacyjnym w Jugowej z 

rozmieszczeniem sprzętu stanowi załącznik do niniejszego zapytania.  

 

II. Świetlica wiejska w Czernicy: 

Stół centralny z półką stalowy o wym. 180x70 cm – 1 szt. 

 

      III. Świetlica wiejska Dzierzkowie: 

Szafa chłodnicza jednodrzwiowa o pojemności 350 l – 1 szt. 

 

      IV. Świetlica wiejska Gniewkowie: 

Stół z basenem 2-komorowym spawany – 1 szt. 

 

      V. Świetlica wiejska w Jaskulinie: 

Patelnia elektryczna przechylna, pojemność 26 l – 1 szt. 



 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia części elementów z powyższego 

zestawienia. 

Wynagrodzenie  za przedmiot zamówienia będzie płatne po dostarczeniu towaru 

Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej  faktury. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od zlecenia dostawy sprzętu 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  

4. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy złożyć do dnia 5 czerwca 2019 do godz. 12:00  w siedzibie Urzędu Gminy 

Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, sekretariat  lub drogą elektroniczną na 

adres: ug@dobromierz.pl; DW: jburban@dobromierz.pl.  

5. Kryteria oceny ofert 

Kryterium wyboru oferty: cena- 100 % : oferta spełniająca wszystkie podstawowe parametry 

techniczne z najniższą ceną. 

6. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod adresem                

e-mail: jburban@dobromierz.pl, tel. 74 8586217 wew. 17 osobą uprawnioną do kontaktu z 

wykonawcami jest Joanna Burban – inspektor ds. zamówień publicznych. 
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…………………………………. 

pieczęć Wykonawcy / REGON 

 

…………………………………. 

Tel. / Fax 

 

…………………………………. 

e-mail 

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę mebli i sprzętu gastronomicznego 

do świetlic na terenie gminy Dobromierz oferuję: 

 

Łącznie cena brutto za realizację całego zamówienia wraz z kosztami transportu: 

…………………….. zł brutto; słownie: ……………………………………………. 

Na powyższą cenę składa się: 

 

I. Centrum kulturalno – rekreacyjne w Jugowej: 

 

1) Stół stalowy przyścienny z szafką 1-drzwiową, szer. 100 cm, cena …………………brutto 

2) Stół stalowy przyścienny z szafką szer. 50 cm,                cena ………………………brutto 

3) Stół stalowy przyścienny z półką szer. 100 cm,                cena ………………………brutto 

4) Stół stalowy przyścienny z półką szer. 80 cm,                  cena ………………………brutto 

5) Regał stalowy 5-półkowy, szer. 80 cm, wys. 180 cm,     cena ……………………… brutto 

6) Regał stalowy 4-półkowy, szer. 60 cm, wys. 180 cm      cena ……………………… brutto 

7) Stół stalowy z basenem 1 komorowym szer. 100 cm,     cena ……………………… brutto 

8) Stół stalowy ze zlewem i półką, szer. 60 cm,                  cena ……………………… brutto  

9) Bateria umywalkowa,                                                      cena ……………………… brutto 

10) Bateria z prysznicem,                                                      cena ……………………… brutto 

11) Okap stalowy przyścienny skośny 80 cm z łapaczami tłuszczu,  

                                                                                        cena ……………………… brutto 

12) Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania,              cena ……………………… brutto 

13) Kuchnia elektryczna 4-polowa z piekarnikiem,             cena ……………………… brutto 

14) Półka stalowa pojedyncza wisząca na dwóch konsolach wym. 100x40 cm – 2 szt. 

                                                                                        cena ……………………… brutto 

II. Świetlica wiejska w Czernicy: 

Stół centralny z półką stalowy o wym. 180x70 cm,            cena ……………………… brutto  

 

      III. Świetlica wiejska Dzierzkowie: 

Szafa chłodnicza jednodrzwiowa o pojemności 350 l,        cena ……………………… brutto 

 

      IV. Świetlica wiejska Gniewkowie: 



Stół z basenem 2-komorowym spawany,                         cena ……………………… brutto 

 

      V. Świetlica wiejska w Jaskulinie: 

Patelnia elektryczna przechylna, pojemność 26 l,             cena ……………………… brutto 

 

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia …………… 2019 r. 

2. Termin ważności oferty: 21 dni; 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 

4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

 

 

 

Załącznik: 

1. Wykaz i specyfikacja oferowanego sprzętu 

…………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 

 

 


