
       

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nabywca: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz NIP 7343507021 

Płatnik: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu, ul Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz 

II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Zgodnie z  art. 2 

ust. 1 pkt 1 Pzp –w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto nie 

mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy. 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia 

„Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości” 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

Lp Rodzaj wyposażenia Ilość Minimalne wymagania techniczne 

1 Lodówka 1 · wym. 54,5 x 59 x 180 cm 

 
Dane techniczne min: 

· Pojemność całkowita [l]: 250 

· Pojemność chłodziarki netto [l]: 180 
· Pojemność zamrażarki netto [l]: 70 

· Klasa zamrażarki: 4 

· Klasa klimatyczna: ST 
· Zdolność zamrażania [kg / 24 h]: 3,5 

· Czas przechowywania razie braku zasilania: 10h 

2 Robot kuchenny 2 Robot kuchenny  z regulacja prędkości oraz funkcjami: mielenia, 
miksowania, ubijania, szatkowania, ugniatania i rozdrabniania. W skład 

wyposażenia wchodzi: maszynka do mielenia, nasadka masarska, nasadka 

kebbe, 3 rodzaje mieszadeł (mieszadło, trzepaczka, hak), wyjmowana tacka 
ociekowa.  

Moc: 1000 W · Napięcie: 220-240 V · Poj. Misy min : 4,5 l Do robota 

dołączona instrukcja BHP przy użytkowaniu robota wielofunkcyjnego  

3 Blender 5 Blender z funkcją płynnego ustawiania prędkości oraz ostrzami i 
przystawką miksującą ze stali nierdzewnej.  

Specyfikacja techniczna: 

· Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz 
· Moc: 1200 W 

· Pojemniki: 700 ml i 1000 ml  

 Do blendera dołączona instrukcja BHP przy użytkowaniu blendera 

4 Zastawa stołowa 24 Skład zestawu: ·  Kubek, - W kolorze białym ·  Talerz płaski, - W kolorze 

białym ·  Talerz deserowy, - W kolorze białym ·  Talerz głęboki,  W 

kolorze białym ·  Miseczka,  - W kolorze białym ·  Półmisek, - W kolorze 

białym ·  Salaterka, - W kolorze białyym 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Towar powinien być dostarczony w najszybszym możliwym terminie. Termin dostawy jest jednym z kryteriów 

wyboru oferty. 



       

V.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

W przypadku, gdy możecie Państwo zrealizować w/w zamówienie prosimy o przesłanie oferty w formie 

elektronicznej na adres email  szkoły sp21sacz@edu.nowysacz.pl  lub radoslawstawiarz@sp21sacz.edu.pl  

Termin składania ofert upływa 13.12.2021 o godz 10:00. 

Zamawiający zleci realizację zadania podmiotowi który zaoferuje najniższą cenę realizacji 

przedmiotowego zamówienia (ocena złożonych ofert według kryterium cena 80%, termin dostawy 20%). 
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