Zawiadomienie (ogłoszenie)o wyborze najkorzystniejszej oferty
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
1. Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności

Znak sprawy ZS/2/2020/SzP
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
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
36. Butelka do nasączania ciasta – 4 sztuki

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Gałkownica do lodów – 2 sztuki
Forma silikonowa kula – 2 zestawy (na min. 10 gniazd)
Akcesoria do dekorowania – 4 zestawy
Packi cukiernicze – 4 sztuki
Maszynka do lodów – 1 sztuka
Łopatka do podnoszenia tortów – 2 sztuki
Pędzle cukiernicze – zestaw – 3 zestawy

Do upływu terminu składania ofert tj. do 29 stycznia 2020 roku do godz.15:00 złożono następujące
oferty:

Nr
oferty

1

2

3

Nazwa i adres Wykonawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWOUSŁUGOWE „BMS” sp. j. Z. Bielecki
ul Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
GUSTIMO Monika Gąbka
Gać 46 A, 86-302 Grudziądz
INVEST HORECA BISTRO
Mariusz Gajdos
ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy
Sącz

Liczba
uzyskanych
punktów

96,16

97,66

100,00

Uwagi

Oferta poprawna
pod względem
formalnym.
Oferta poprawna
pod względem
formalnym.
Oferta poprawna
pod względem
formalnym.
Wybrana do
realizacji jako
najkorzystniejsza

Komisja dokonała wyboru ofert, w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę.
Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru ofert, które spełniają niezbędne warunki
realizacji zamówienia i w procesie weryfikacji otrzymały największą ilość punktów. Oferta
najkorzystniejsza spełnia wymogi określone w zapytaniu.
Krasnystaw, 04.02.2020

