Szkoła Podstawowa Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
35 - 051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3
www.sp17.resman.pl
e-mail: sp17rzeszow.zamowienia@gmail.com
tel. 17/748 – 24 – 80 fax: 17/748 – 24 – 91
REGON: 000245730 NIP: 813 – 27 – 67 – 139

Rzeszów, 15 lipca 2015r.

ADM.271.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Zarządzenia KSI.021.2.2014 z dnia
14 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia
Regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień
publicznych do 30.000 euro zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na: dostawę, montaż,
przeszkolenie pracowników i serwis gwarancyjny pieca 11-półkowego konwekcyjno-parowego wraz
z podstawą stalową pod piec do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami
Integracyjnymi w Rzeszowie
Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
35 – 051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3

1. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, przeszkolenie pracowników i serwis
gwarancyjny pieca 11-półkowego konwekcyjno-parowego wraz z podstawą stalową pod
piec do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
w Rzeszowie.
2. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
między Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Cena:
Kryterium cena, warunki gwarancji i serwisu.
4. Inne istotne warunki zamówienia.
1. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem produktu równoważnego zamawiający rozumie produkty o nie gorszych
parametrach
2. Dostawa sprzętu zgodnie z przedłożoną specyfikacją.

3. Należność płatna przelewem w terminie 21 dni od wystawienia i dostarczenia faktury.
5. Sposób przygotowania oferty.
a) oferta powinna być złożona w formie pisemnej.
b) ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub wysłać e-mailem na adres:
sp17rzeszow.zamowienia@gmail.com
c) oferta powinna być:


opatrzona pieczątką firmową,



posiadać datę sporządzenia,



zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,



posiadać adnotację o certyfikatach,



podpisana czytelnie przez wykonawcę.

6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać do dnia 24.07.2015r.
a) osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
w Rzeszowie (pokój nr 8 – od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº - 15ºº)
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sp17rzeszow.zamowienia@gmail.com
7. Informacje dodatkowe.
a) Osoba do kontaktu:
Iwona Pieczonka 17/748-24-77
Adam Kunior; Monika Woźny 17/748-24-85

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
w Rzeszowie

Barbara Filip

Załącznik do zapytania ofertowego ADM.271.12.2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę, montaż, przeszkolenie pracowników i serwis gwarancyjny pieca 11-półkowego
konwekcyjno – parowego wraz z podstawą stalową pod piec do stołówki w Szkole Podstawowej
Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Piec 11 półkowy konwekcyjno – parowy, który powinien charakteryzować się następującymi
parametrami technicznymi:
Pojemność komory 10xGN 1/1, wymiary zewnętrzne 830x640x(H)970mm,

odległość

między prowadnicami 70 mm, możliwość ich demontowania, moc / napięcie 14,5kW/400V,
obudowa ma być wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, komora wewnętrzna piec
z oświetleniem. Powyższy piec 11 półkowo konwekcyjno – parowy powinien mieć
w wyposażeniu: sterowanie elektryczne, płynne regulowane iniekcyjne, wytwarzanie pary,
możliwość programowania (99 programów, po 4 kroki każdy), alfanumeryczne wyświetlacze
temperatury, czasu gotowania, programu, błędów, możliwość ręcznego ustawiania
parametrów, sonda 1-punktowa, automatyczny system myjący.
2) Podstawa pod piec 11 półkowy konwekcyjno - parowy, która powinna być dopasowana przez
dostawcę do parametrów technicznych powyższego pieca, wykonana ma być ze stali
nierdzewnej.
3) Zmiękczacz wody doprowadzonej do pieca konwekcyjno - parowego, półautomatyczny,
Smart E (230V)
4) Okap wykonany ze stali nierdzewnej z łapaczami tłuszczu nad piec 11 półkowy konwekcyjno
– parowy. Okap powinien mieć możliwość podłączenia do ciągu kominowego. Proponowane
jego wymiary to 1100x1100x500 mm.
5) Blachy do pieca (3 rodzaje): blachy do pieczenia podstawowe w ilości 10 szt., blachy
perforowane do gotowania na parze jarzyn w ilości 8 szt., blachy do smażenia 8 szt.
dostosowane przez dostawcę po pojemności wewnętrznej komory pieca.
6) Dostawca pieca zobowiązuje się do podłączenia i uruchomienia pieca wraz ze wszystkimi
podzespołami takimi jak: zmiękczacz wody, okap i podstawa pod piec.
7) Zadaniem dostawcy pieca jest także przeszkolenie pracowników stołówki szkolnej z zakresu
obsługi i konserwacji powyższego urządzenia.

8) Odbiorem prawidłowo funkcjonującego pieca 11 półkowego konwekcyjno-parowego wraz
z jego podzespołami oraz przeszkoleniem pracowników jest potwierdzenie protokołu
zdawczo-odbiorczego, który ma być podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego lub
upoważnionych przez nich przedstawicieli obu stron
9) Dostawa pieca 11 półkowego konwekcyjno – parowego będzie zrealizowana dla Szkoły
Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów.
10) Wykonawca, w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do prowadzenia serwisu
zamontowanego pieca 11-półkowego konwekcyjno - parowego przez okres gwarancji na
wykonanie montażu powyższego urządzenia, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego
prac montażowych i podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru. W ramach
serwisu Wykonawca zobowiązany jest prowadzić kompletną obsługę pieca 11-półkowego
konwekcyjno - parowego zgodnie z wymaganiami producenta oraz wykonywać okresowe
przeglądy, kontrole i odbiory w obecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie kuchni.
11) Dostawa będzie realizowane na koszt Wykonawcy. Ubezpieczenie na czas transportu do
Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
12) Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o braku możliwości zrealizowania
dostawy w określonym terminie.
13) Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem produktu równoważnego zamawiający rozumie produkty o nie gorszych
parametrach.
14) W przypadku oferowania produktów równoważnych wykonawca uiszcza tą informację
w składanej ofercie na dostawę .
15) Należność płatna przelewem w terminie 21 dni od dostarczenia pieca wraz z podzespołami
oraz poprawnie wystawioną fakturą.
2. Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie
same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.
3. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia:
Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt

i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed
zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Informacje dot. gwarancji jakości oraz rękojmi:
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na urządzenie na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru
przedmiotu umowy, chyba że producent udzieli gwarancji na dłuższy okres. Wykonawca
zobowiązany jest przy odbiorze przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
5. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

