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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 

Dane identyfikacyjne Zamawiającego  
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2021/RPOWŚ/3.2. 

 
DOTYCZY: Dostawy środków trwałych w postaci sprzętu związanego z 

działalnością cateringową 
 

Projekt pn.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do 

nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz 
utrzymania zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. 

Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Międzybrodzie Bialskie, dnia 01.06.2021 
 
 

   
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
 
na dostawę środków trwałych w postaci sprzętu związanego z działalnością cateringową dla Ośrodka 
Wczasowego Relaks, ul. Sportowa 20, 34-312 Międzybrodzie Bialskie 
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a/ Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem postępowania jest dostawa nowych niezbędnych środków trwałych do prowadzenia działalności 
cateringowej, w skład których wchodzi następujący sprzęt: 
 

• Zgrzewarka do tacek – 1 szt. o parametrach technicznych: 
 

• Pakowanie tacek do rozmiaru 325x265 mm 
• Informacja o czasie pakowania 
• Ramię zgrzewające ułatwiające pracę 
• Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej 
• Płynna i precyzyjna regulacja temperatury zgrzewania 
• Ramki wymienne wykonane z aluminium anodowanego 
• Płyta zgrzewająca teflonowa 
• Głębokość tacki max. do 200 mm 
• Czas nagrzenia max. do 10 min. 

 
KOD CPV 42664100-9 Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych 
 

• Pakowarka próżniowa komorowa – 1 szt. o parametrach technicznych: 
 

• Materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne 
• Materiał pokrywy: szkło 
• Długość listwy zgrzewającej: min. 300 mm. 
• Pompa próżniowa: min. 60 l / min (4m3/h) 
• Maksymalna próżnia: 900 mbar 
• Czas pakowania próżniowego: 20 – 99 sekund 
• Wyświetlacz cyfrowy 
• Moc przyłączeniowa: 0.35 kW | 220-240 V | 50 Hz 

 
KOD CPV 42921300-1 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 
 

• Termos transportowy z drzwiami – 3 szt. o parametrach technicznych: 
 

• Wykonany z polietylenu 
• Gruba izolacja z pianki poliuretanowej 
• Przystosowany do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, 

poliwęglanowych lub polipropylenowych  
• Wentyl odpowietrzający 
• Specjalne prowadnice do pojemników GN 
• 2 ergonomiczne uchwyty do przenoszenia 
• Wymienna uszczelka drzwi 
• Drzwi otwierane o 270 stopni 

 
KOD CPV 39221150-3 Termosy 
 

• Termos ładowany od góry – 2 szt. o parametrach technicznych: 
 

• Wykonany z polietylenu LLDPE 
• Podwójne ścianki zapewniające długie trzymanie temperatury potraw 
• Ścianki wypełnione pianką poliuretanową, która zapewnia izolację termiczną 
• Pokrywa zamykana na 4 klamry 
• Dla pojemników o głębokości 1 200 mm 

 
KOD CPV 39221150-3 Termosy 
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b/ Warunki udziału w postępowaniu 

1. Podmioty, które składają oferty nie mają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 
2. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać wykonawców do 

przedłużenia terminu związania z ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie 
związania z oferta będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty. 

3. Podana w ofercie cena ma charakter ryczałtowy i musi być wyrażona w PLN z ( z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku). W przypadku oferty wyrażonej w walucie obcej do przeliczenia zostanie 
zastosowany kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu z wyboru ofert.  

4. Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, winny być 
złożone: 
4.1. Pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wskazujące umocowanie do złożenia oferty 
(jeżeli dotyczy) 
4.2. Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.  
4.3. Dodatkowe materiały własne opisujące poszczególne przedmioty zamówienia i ich specyfikację. 
(zalecane, nieobligatoryjne) 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 
zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron. 
Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami zapytania ofertowego. 
Zaleca się dołączenie do oferty, własnych materiałów obejmujących opis przedmiotów zamówienia i 
ich specyfikacje. 
 

 
c/ Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
1 Cena netto 80% 
2 Gwarancja 20% 

SUMA 100% 
 
 
d/ Opis sposobu przyznawania punktacji 
KC – kryterium ceny, CN – najniższa cena netto wśród rozpatrywanych ofert, C – cena netto analizowanej 
oferty. 
KC=CN/C x  80%  x 100 
 
KG – kryterium okresu gwarancji, G – okres udzielonej gwarancji w ofercie, GN – najdłuższy okres udzielonej 
gwarancji spośród rozpatrywanych ofert. 
KG=G/GN x 20% x 100. Okres gwarancji należy podać liczbowo w miesiącach. Okres będzie liczony od daty 
sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez uwag.  
 
Liczba przyznanych punktów P= KC + KG 
 
Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną uszeregowane 
od najmniejszej ilości punktów do największej ilości punktów. Zwycięży oferent, który uzyska największą ilość 
punktów. 
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska te sama ilość punktów, wyżej w rankingu będzie ta oferta, która 
zawiera niższą cenę. Jeżeli nadal nie będzie można rozstrzygnąć postępowania ofertowego, wybrana zostanie 
oferta z najdłuższym okresem gwarancji. 
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e/ Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć osobiście, drogą pocztową lub mailowo na adres: 

Karol Strąg Firma Usługowo-Handlowa STRAG 
Ul. Wczasowa 22 
34-312 Międzybrodzie Bialskie 
kontakt@miedzybrodzie.net.pl 

        z dopiskiem na kopercie lub tytułem widomości: Oferta w związku zapytaniem ofertowym 
10/2021/RPOWŚ/3.2 

2. Za datę złożenia oferty uznaję się datę jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę 
pocztową kontakt@miedzybrodzie.net.pl 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy tj. ul. Wczasowa 22, 34-312 Międzybrodzie Bialskie w dniu 
09.06.2021 o godzinie 14.00 

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Odczytaniu podlega treść Formularza oferty. 

 
Termin składania ofert upływa w nieprzekraczalnym 
terminie:  
 
 

dzień miesiąc rok godzina 
09 06 2021 10.00 

 
f/Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy: 
1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2. Wykonawca nie spełnia warunków udziału określonych w pkt. b zapytania ofertowego. 

3. Jest nie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Oferty na wykonanie niekompletnej Części zamówienia podlegają odrzuceniu. 

5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania. 

 
g/ Informacja na temat wykluczenia 
Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w 
sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 
1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
h/ Termin realizacji zamówienia 
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 
zamówienia upływa w dniu: 

30.06.2021. 
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i/ Akceptowalne formy składania ofert: 
 
Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, kurierskiej lub osobiście. 
 
 
j/ Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych: 
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę uwzględniającą wszystkie wymienione sprzęty w 

zapytaniu. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne jednostki zamówienia. 
3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych jakościowo, o innych parametrach technicznych dla 

poszczególnych przedmiotów zamówienia. 
 

 
k/ Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który 

zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą 
zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu: 
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
d) zmiany istotnych regulacji prawnych. 

 
l/ Dodatkowe warunki: 
1. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów 

udziału w postępowaniu.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie 

postępowania.  
 
ł/ Pozostałe informacje: 
1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany 

winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 
składania ofert.  

2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien 
powiadomić Zamawiającego na piśmie lub drogą mailową przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W przypadku braku pozostałych ofert tzn. gdy zgłosi się tylko 
jeden oferent zostanie przeprowadzone nowe postępowanie ofertowe. 

4. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia 
negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, 
dokumentów lub wyjaśnień. 

6. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony 
indywidualnie.  

7. Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy środków trwałych fabrycznie nowych. Zamawiający nie dopuszcza 
ofert obejmujących urządzenia używane. 

8. Adres dostawy środków trwałych: Ośrodek Wypoczynkowy Relaks, ul. Sportowa 20, 34-312 
Międzybrodzie Bialskie 

9. Wykaz załączników do zapytania ofertowego: 
9.1. Załącznik nr 1: Formularz oferty. 
9.2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań. 
9.3. Załącznik nr 3: Informacja RODO 

 
 
 
 


