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Międzybrodzie Bialskie, 09.06.2021 
 
Karol Strąg 
Firma Usługowo-Handlowa STRAG 
Ul. Wczasowa 22 
34-312 Międzybrodzie Bialskie 
NIP: 5532384535 
REGON: 243069578 
Tel. 600 695 999 
email: kontakt@miedzybrodzie.net.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2021/ Rozwój działalności gospodarczej 

DOTYCZY: Dostawy środków trwałych w postaci sprzętu gastronomicznego – patelnia gazowa 

Projekt pn.: "Poszerzenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie całorocznych, 
innowacyjnych atrakcji aktywnych oraz modernizację wyposażenia hotelowego i restauracyjnego" 
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 
19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

I. Zamawiający: 

KAROL STRĄG Firma Usługowo – Handlowa STRAG 
UL. Wczasowa 22 
34 – 312 Międzybrodzie Bialskie  
NIP: 553 238 45 35, REGON: 243069578 

II. Opis przedmiotu dostawy 

Przedmiot dostawy: Dostawa środków trwałych w postaci sprzętu gastronomicznego – patelnia 
gazowa 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

KOD CPV: 39314000-6 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa środków trwałych w postaci sprzętu gastronomicznego – 
patelnia gazowa 
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Parametry techniczne:  

- przyłącze gazu ½’ 

- termostat z możliwością utrzymania temperatury w zakresie 50-275 stopni Celsjusza 

- moc gazowa min. 7 kW 

- pojemność min 37l 

- moduł zakończony korbą pozwalający na płynne i równomierne przechylanie 

- ustawianie płomienia kurkiem   

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił min. 12 miesięcy.  

W dokumentacji gwarancyjnej powinna być zawarte wszelkie informacje dotyczące montażu, 
konserwacji, itd.  

III. Termin realizacji. 

Termin realizacji Umowy: 30.07.2021 

IV. Warunki udziału w postepowaniu 

Do postepowania zostaną dopuszczone tylko te firmy, które spełnią następujące warunki: 

1. Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie w określonym w Zapytaniu zakresie 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomiczno – finansowej umożliwiającej realizację zadania 

Celem spełnienia warunków opisanych w pkt 1 i pkt 2, wystarczające będzie, jeżeli Wykonawca 
dołączy do oferty Oświadczenie, o spełnieniu ww warunków. 

V. Kryterium wyboru oferty 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując się następującymi kryteriami: 

1. Cena netto – 100% 

Do ceny przedmiotu zapytania ofertowego, powinny być doliczone koszty transportu oraz montażu 
pomostu. 

V. Dokumenty jakich wymaga Zamawiający wraz ze złożeniem oferty: 

1. Ofertę zawierającą wszelkie informacje opisane w Zapytaniu Ofertowym 
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2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą 

VI. Sposób przygotowania Zamówienia 

1. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia wskazując producenta/nr seryjny i 
inne niezbędne dane pozwalające Zamawiającemu na dokonanie oferty oceny. Do oferty 
należy dołączyć specyfikację wskazującą, że przedmiot zamówienia odpowiada opisowi 
zawartemu w pkt II Opis przedmiotu dostawy wraz ze stosownymi Oświadczeniami.  

2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione 

3. Oferta powinna być wysłana na adres mailowy:  kontakt@miedzybrodzie.net.pl w formacie .pdf 
lub pośrednictwem tradycyjnej pocztą, kurierem lub osobiście, na adres: KAROL STRĄG Firma 
Usługowo – Handlowa STRAG, UL. Wczasowa 22, 34 – 312 Międzybrodzie Bialskie.  

VII. Termin złożenia oferty: 18.06.2021, godzina 12.00.  

VIII. Dane kontaktowe 

Informacji dodatkowych udziela: 

Karol Strąg 
adres mailowy: kontakt@miedzybrodzie.net.pl 
numer telefonu: 600 695 999 

 


