Zgorzelec, dnia 02.04.2013 r.
Nr. 2/2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 EURO
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 1, 59-900 Zgorzelec, zaprasza do złożenia
oferty na dostawę wyposażenia do kuchni Przedszkola
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do kuchni w postaci obieraczki do warzyw
(ziemniaków) o minimalnych wymaganiach :
- duża wydajność (min. od 250 kg/h do 300 kg/h).
- przystosowane do obierania każdego gatunku ziemniaków
- odpowiednia dla każdego modelu dobór tarcz ściernych.
- wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 kg
- zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w dyrektywach dotyczących higieny
oraz bezpieczeństwa CE.
- panel sterowania zasilany bezpiecznym napięciem, 3x400V
- pokrywę z przeźroczystego poliwęglanu pozwalającą na bezpieczną i wygodą kontrolę wszystkich faz procesu,
- mikrowyłączniki magnetyczne w pokrywach
- panel sterowania z automatycznym wyłącznikiem zapobiegającym niekontrolowanemu załączeniu urządzenia
w przypadku ewentualnego zaniku napięcia w sieci.
- przycisk do wyładowania produktu, działający niezależnie od mikrowyłączników,
- wyjmowany dysk ścierny znacznie ułatwiający mycie urządzenia,
Wymiary gabarytowe(moduł napedowy) 690x560x880 mm
- dolny talerz ścierny oraz wbudowany automatyczny elektrozawór, który steruje dopływem wody podczas
procesu obierania.
- boczny pierścień, zwiększający skuteczność obierania
Wykonawca na własny koszt zapewni montaż i transport zamówionego sprzętu do przedszkola nr 2 w Zgorzelcu
wraz z przeszkoleniem personelu.
2.

Wynagrodzenie,

Wynagrodzenie, które poda Wykonawca w ofercie należy ustalić jako ryczałtowe dla całego zakresu
zamówienia (jednoznaczne, ostateczne i kompletne).
3.

Termin realizacji

7 dni od otrzymania zlecenia
4.

Termin płatności oraz gwarancja:

Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
5.

Złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć na adres Przedszkole Publiczne Nr 2 w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 1, 59-900 Zgorzelec, do
dnia 12 kwietnia 2013r do godziny 14,30
Sprawę prowadzi:Dorota Święcicka
tel.757752360fax. 757752360e-mail: kasztankoweprzedszkoe@o2.pl

Z poważaniem;
Dorota Święcicka

OFERTA
Zamawiający:
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Zgorzelcu,
ul. Kościuszki 1,
59-900 Zgorzelec,

DANE WYKONAWCY
Nazwa:

……………………………………………………………………..

Siedziba:

……………………………………………………………………..

(ulica, miejscowość)

Numer telefonu:

……………………………………………………………………..

Numer faksu:

……………………………………………………………………..

Numer NIP:

……………………………………………………………………..

Zadanie pn.: Dostawa wyposażenia do kuchni Przedszkola Publicznego Nr 2 w
Zgorzelcu, oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę:
Cena łącznie (ilość
Lp.
Wyposażenie kuchni
x cena jednostkowa)
1.

Obieraczka do ziemniaków wg. zapytania ofertowego

kpl.

1

Cena brutto: …………………………………………………………………... zł
Słownie: …………...……………………………………………………… zł

…..…………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy

