
                                                                                                                                    Czartajew 23.10.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO 

zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem i 

szkoleniem do Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w 

Czartajewie 

 

I.ZAMAWIAJĄCY 

NABYWCA: 

Powiat Siemiatycki 

ul. Legionów Piłsudskiego 3 

17-300 Siemiatycze 

NIP: 5441437102 

 

ODBIORCA: 

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130 Czartajew  

17-300 Siemiatycze 

tel. 85 655 28 70 

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienie jest przedstawienie oferty cenowej na zakup elektrycznego pieca 

konwekcyjno-parowego wraz z montażem i szkoleniem typu ChefLux 12xGN1/1 UNOX lub 

równoważny. Piec posiada panel sterowania Manual, nawilżenie komory STEAM.Plus, dwie 

prędkości wentylatora oraz oświetlenie halogenowe. Możliwość przełożenia drzwi. 

Szczegółowy opis zamówienia: 

Pojemność GN: GN 1/1 ( 530X325 mm) 

Wymiary: szerokość: 882 mm x głębokość 860 mm x wysokość:1250 mm 

Zasilanie elektryczne 

Oświetlenie komory 

Odległość między prowadnicami: 67 mm  

Moc całkowita:15.8 Kw 

Napięcie:400V 

Wentylatory automatycznie zmieniające kierunek 

Temperatura max: 260 0 C 

Sprawne usuwanie wilgotności 

Waga:112 kg 

Ilość pojemników GN: 12 szt. 

Ilość prowadnic: 12 

Materiał: stal nierdzewna 

Kolor INOX  

Podwójne przeszklone drzwi 

Wytwarzania pary metodą bezpośrednio natrysku. 

Regulowany komin. 

Trzypunktowa sonda temperatury. 

Wyjmowane prowadnice. 



Prysznic do mycia komory 

 

AKCESORIA DODATKOWE. 

- podstawa pod piec z 12 prowadnicami o wym.: szer.860mm x gł. 680mm x wys. 672mm. 

- automatyczny zmiękczacz wody + sól 

- 6 pojemniki z powłoką nieprzywierającą typu GN 1/1 o głębokości 40 mm 

- 6 pojemniki z powłoką nieprzywierającą typu GN1/1o głębokości 65 mm 

- 6 pojemniki GN 1/1 perforowany, H-100mm, o grubości stali min.0,8mm 

- 4 ruszty ze stali nierdzewnej typu GN 1/1/ 530X325 

- pistolet do czyszczenia pieca 

- zestaw chemii do mycia pieca dozownik z pompką i 20 litrów płynu. 

UWAGA! 

Dostawa pieca obejmuje koszt transportu, montażu oraz szkolenia pracowników 

obsługujących piec oraz pozostałe inne wszystkie części uwzględnione w cenie ofertowej 

tj. koszt zmiękczacza wody i inne elementy niezbędne do zamontowania pieca).  

2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące i może być 

wydłużony do 48 miesięcy, licząc od dnia odbioru bezusterkowego pieca konwekcyjno - 

parowego. 

 

 

III. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH SPRZEDAWCY: 

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać w/w piec na własny koszt (transport i rozładunek, 

montaż i szkolenie obsługi) do Kupującego- Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta 

w Czartajewie-kuchnia internatowa. 

2. Sprzedawca zamontuje oferowany piec w kuchni internatowej poprzez ustawienie go we 

wskazanym miejscu i podłączenie do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej  u 

Kupującego. 

3. Sprzedawca zgłosi Kupującemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy i sporządzi 

protokół odbioru, do którego dołączy następujące dokumenty (w języku polskim): 

- instrukcję obsługi, 

- kartę gwarancyjną, 

- kartę serwisową. 

4. Po zamontowaniu pieca konwekcyjno- parowego Sprzedawca przeprowadzi bezpłatne, 

jednodniowe szkolenie  w zakresie jego obsługi, konserwacji i mycia dla wskazanych przez 

Kupującego jego pracowników, w terminie uzgodnionym przez Strony umowy. 

 

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia do 30 dni od chwili podpisania umowy. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

zapytania- Załącznik nr 1 



2. Istotne postanowienia umowy dotyczące realizacji zamówienia określa wzór Umowy- 

Załącznik nr 2 

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1.Ofertę cenową należy złożyć do 31.10.2018 r. do godz. 10:00, osobiście, pocztą tradycyjną, 

faksem, poczta elektroniczną ( w formie skanu) na adres sekretariat@zst.czartajew.pl 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym  

terminie lub nie zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany warunków postępowania lub zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia,  

b) odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,  

c) zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,  

 

d) żądania od Oferentów dodatkowych informacji lub dokumentów (w szczególności referencji 

lub innych dokumentów potwierdzających zgodność prowadzonej działalności z zakresem 

zamówienia). 

 

VII. SPOSÓB OCENY OFERT 

Kryteria oceny oferty: 

1. najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 90%.; 

2. długość bezpłatnej gwarancji (proponowana przez wykonawcę gwarancja musi się 

mieścić w przedziale od 24 miesięcy do 48 miesięcy) – waga 10%. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana według 

następujących zasad: 

najniższa cena ofertowa 

------------------------------   x 90% x 100 = ilość punktów 

  cena oferty ocenianej 

 

oferowana gwarancja w miesiącach 

------------------------------------------  x 10% x 100 = ilość punktów 

             48 miesięcy 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała maksymalną liczbę 

punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Punkty przyznane ofercie stanowić będą sumę punktów uzyskanych w każdym z kryteriów. 

VIII.WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami: Alina Czarkowska – intendent tel. 85 655 28 70 i 

Dorota Andrzejczuk- samodzielny referent  tel. 85 655 28 70 w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. 



 

IX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH: 

Informacja z wyboru zostanie podana: 

-  na stronie internetowej www.zst.czartajew.pl 

- na tablicy ogłoszeń 

- przesłane emailem do oferentów 

 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2-Wzór umowy 

 

 

                                              mgr Alfred Bajena 

       Dyrektor ZST w Czartajewie 

 

 

 

http://www.zst.czartajew.pl/

