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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
21-01-2020

Termin składania ofert
29-01-2020

Numer ogłoszenia
1228380

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
29 stycznia 2020 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach
którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć
napisem „Nie otwierać przed dniem 29.01.2020 r. przed godz. 15.00”
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul.
Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510-405-587

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w
stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu
Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i
kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Komplet kieliszków, szklanek – 1 zestaw szkła stołowego
2. Zastawa stołowa (na 12 osób) – 1 zestaw
3. Komplet sztućców (na 12 osób) – 1zestaw
4. Podkład ochronny pod obrus – 3 sztuki
5. Obrus plamoodporny – 3 sztuki
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1228380
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6. Obręcze na serwety indywidualne dla gościa – 12 sztuk
7. Serwety indywidualne dla gościa – 12 sztuk
8. Nakładki na obrus – 6 sztuk
9. Zamrażarka podblatowa – 1 sztuka
10. Urządzenie do gotowania ryżu – 1 sztuka
11. Miski ze stali nierdzewnej – 8 sztuk
12. Nóż do sushi – 8 sztuk
13. Deska do serwowania sushi – 8 sztuk
14. Płyta łupkowa (talerz do prezentacji sushi) – 8 sztuk
15. Urządzenie do flambirowania potraw + pojemniki z gazem – 4 zestawy
16. Wok z pokrywką, pierścieniem stabilizującym i łopatką – 3 zestawy
17. Komplet noży w bloku – 3 zestawy
18. Patelnie – 4 sztuki
19. Mikser ręczny ze zmienną prędkością min. 300 W – 3 sztuki
20. Blender ręczny bezprzewodowy z akcesoriami – 2 sztuki
21. Trzon kuchenny (kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym) – 3 sztuki
22. Stojak na worki cukiernicze – 4 sztuki
23. Formy ceramiczne na tartę – 6 sztuk
24. Rózgi – 10 sztuk
25. Ranty do tortów – 2 zestawy
26. Radełka cukiernicze – 8 zestawów
27. Pędzle silikonowe – 8 sztuk
28. Aerograf spożywczy – 1 zestaw
29. Palnik gazowy gastronomiczny – 1 sztuka
30. Wałek do kratkowania ciasta – 3 sztuki
31. Wałek do rogali – 1 sztuka
32. Przesiewacz ręczny – 4 sztuki
33. Nóż strunowy do tortów – 2 sztuki
34. Wałek do ciasta z regulacją grubości – 4 sztuki
35. Siekaczki do ciasta kruchego – 4 sztuki
36. Butelka do nasączania ciasta – 4 sztuki
37. Gałkownica do lodów – 2 sztuki
38. Forma silikonowa kula – 2 zestawy (na min. 10 gniazd)
39. Akcesoria do dekorowania – 4 zestawy
40. Packi cukiernicze – 4 sztuki
41. Maszynka do lodów – 1 sztuka
42. Łopatka do podnoszenia tortów – 2 sztuki
43. Pędzle cukiernicze – zestaw – 3 zestawy
Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny.
Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez
Wykonawcę

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Krasnystaw

Opis przedmiotu zamówienia
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Cel zamówienia
Celem zamówiienia jest jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan
gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i
kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w
stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu
Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i
kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Komplet kieliszków, szklanek – 1 zestaw szkła stołowego
2. Zastawa stołowa (na 12 osób) – 1 zestaw
3. Komplet sztućców (na 12 osób) – 1zestaw
4. Podkład ochronny pod obrus – 3 sztuki
5. Obrus plamoodporny – 3 sztuki
6. Obręcze na serwety indywidualne dla gościa – 12 sztuk
7. Serwety indywidualne dla gościa – 12 sztuk
8. Nakładki na obrus – 6 sztuk
9. Zamrażarka podblatowa – 1 sztuka
10. Urządzenie do gotowania ryżu – 1 sztuka
11. Miski ze stali nierdzewnej – 8 sztuk
12. Nóż do sushi – 8 sztuk
13. Deska do serwowania sushi – 8 sztuk
14. Płyta łupkowa (talerz do prezentacji sushi) – 8 sztuk
15. Urządzenie do flambirowania potraw + pojemniki z gazem – 4 zestawy
16. Wok z pokrywką, pierścieniem stabilizującym i łopatką – 3 zestawy
17. Komplet noży w bloku – 3 zestawy
18. Patelnie – 4 sztuki
19. Mikser ręczny ze zmienną prędkością min. 300 W – 3 sztuki
20. Blender ręczny bezprzewodowy z akcesoriami – 2 sztuki
21. Trzon kuchenny (kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym) – 3 sztuki
22. Stojak na worki cukiernicze – 4 sztuki
23. Formy ceramiczne na tartę – 6 sztuk
24. Rózgi – 10 sztuk
25. Ranty do tortów – 2 zestawy
26. Radełka cukiernicze – 8 zestawów
27. Pędzle silikonowe – 8 sztuk
28. Aerograf spożywczy – 1 zestaw
29. Palnik gazowy gastronomiczny – 1 sztuka
30. Wałek do kratkowania ciasta – 3 sztuki
31. Wałek do rogali – 1 sztuka
32. Przesiewacz ręczny – 4 sztuki
33. Nóż strunowy do tortów – 2 sztuki
34. Wałek do ciasta z regulacją grubości – 4 sztuki
35. Siekaczki do ciasta kruchego – 4 sztuki
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36. Butelka do nasączania ciasta – 4 sztuki
37. Gałkownica do lodów – 2 sztuki
38. Forma silikonowa kula – 2 zestawy (na min. 10 gniazd)
39. Akcesoria do dekorowania – 4 zestawy
40. Packi cukiernicze – 4 sztuki
41. Maszynka do lodów – 1 sztuka
42. Łopatka do podnoszenia tortów – 2 sztuki
43. Pędzle cukiernicze – zestaw – 3 zestawy
Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny.
Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez
Wykonawcę

Kod CPV
39221000-7

Nazwa kodu CPV
Sprzęt kuchenny

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 27.02.2020 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

Załączniki
zał. 2 Formularz ofertowy pr. GASTRONOMICZNA
Zał. 1 opis przedmiotu pr. GASTRONOMICZNA
zał. 4 OŚWIADCZENIE pr. GASTRONOMICZNA
zał. 3 Formularz cenowy pr. GASTRONOMICZNA
zapytanie-ofertowe-pr.-GASTRONOMICZNA

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
(Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie
określa warunków w tym zakresie)
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4)

Wiedza i doświadczenie
Szczegóły w zapytaniu.
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Potencjał techniczny
Szczegóły w zapytaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegóły w zapytaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegóły w zapytaniu.

Dodatkowe warunki
Szczegóły w zapytaniu.

Warunki zmiany umowy
Szczegóły w zapytaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w
kryteriach:
1) cena – 60% (max. 60 pkt)
2) termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)
Kryterium nr 1 – cena
Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:
cena oferty najtańszej
C = .............................................. x 100 x 60%
cena oferty badanej
W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Kryterium nr 2 – termin dostawy
W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach
(dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.
Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- dostawa w terminie wymaganym (27.02.2020 r.) – 0 pkt
- skrócenie o 7 dni (20.02.2020 r.) – 20 pkt
- skrócenie o 14 dni (13.02.2020 r.) – 40 pkt
Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Wykluczenia
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Z zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W
KRASNYMSTAWIE

Adres
Zamkowa 1
22-300 Krasnystaw
lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu
825763755

Fax
825763755

NIP
5641688352

Tytuł projektu
Szkoła z pasją

Numer projektu
RPLU.12.04.00-06-0048/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz; data
wpłynięcia: 29.01.2020; cena: 42 518,97 złotych

Pełna lista podmiotów
GUSTIMO Monika Gąbka Gać 46 A, 86-302 Grudziądz; data wpłynięcia: 29.01.2020; cena: 44 246,20
złotych
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE „BMS” sp. j. Z. Bielecki ul Staszica 22, 82-500
Kwidzyn; data wpłynięcia: 28.01.2020; cena: 45 430,05 złotych
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