Załącznik nr 2
do Regulaminu z dnia 16.04.2014 r.

……………………………………….
/ pieczęć zamawiającego /
Nr sprawy: …………………

Zapytanie ofertowe
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro
zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia
24.08.2017, poz 1579.
I.

Zamawiający:
Zespół Szkół Informatycznych
Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka
25-401 Kielce,
Ul. Warszawska 96
Tel: 41-367-67-90, Fax: 41-367-69-33, adres e-mail: dyrektor@zsi.kielce.pl
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę schładzarki szokowej, szafy chłodniczomroźniczej, pralko-suszarki i grillów elektrycznych.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
CPV: 42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące,
CPV: 42214110-3 – Grille,
CPV: 39713210-8 – Pralki i suszarki.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”, nr: RPSW.08.05.01-260081/16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
1. Schładzarka szokowa, 1 sztuka.
- Wykonana w całości z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Komora z prowadnicami na GN 1/1 i blachy piekarnicze 600x400mm
- Izolacja o grubości min. 60mm z poliuretanu, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem,
- Górna pokrywa zdejmowana,
- Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną,
- Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych,
- Sonda w zestawie,
- System schładzania/zamrażania wymuszony wentylatorem,
- Praca w temperaturze otoczenia do około +43C i wilgotności względnej powietrza do około
65%
- Środek chłodniczy: R404A/R507
- Możliwość schładzania nie mniejsza niż: od +70C do +3C (90 minut) od +70C do -18C (240
min.) lub w określonym czasie bez podania końcowej temperatury,
- Regulowane nóżki ze stali szlachetnej,
- Pojemność komory minimum: 5x GN 1/1 lub 5 blach 600x400 mm
- Wymiary wew. Komory nie mniejsze niż: 610x410x(H)410 mm,
- 5 par prowadnic z odstępem minimum co 70 mm,
- Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 20 kg,
- Wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 15 kg,

- Moc nie mniejsza niż 1400W, napięcie pracy 230V.
2. Szafa mroźniczo-chłodnicza 2-drzwiowa, 1 sztuka.
– Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna
zewnętrzna ściana może być wykonana ze stali galwanizowanej),
– Chłodzenie wymuszone
– Grubość izolacji nie mniej niż 50 mm (materiał: C5H10 lub równoważny),
– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat
– Agregaty chłodnicze EMBRACO lub równoważne,
– Automatyczne odparowanie skroplin
– Klasa klimatyczna: 4
- Praca urządzenia do temp. Otoczenia nie mniejszej niż +38°C,
– Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek,
- Posadowienie na 4 kółkach, w tym 2 z hamulcami
- Kompresory : chłodniczy EMT65HLR lub równoważny o mocy minimalnej 1/4 KM, mroźniczy
NE2134Z lub równoważny o mocy minimalnej 1/2 KM,
- Zakres temperatur w komorach: -2/+8°C, -17/-22°C,
- W zestawie 3 półki około 510x525 mm o maks. nośności ok. 40 kg każda (przy równomiernym
obciążeniu półki),
- Wymiary komory: chłodnicza nie mniejsza niż 525x540x(H)1380 mm, mroźnicza nie mniejsza
niż 525x540x(H)1380 mm,
- Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: nie więcej niż 6,3 kW.
- Moc nie mniejsza niż 700W, napięcie pracy 230V.
3. Pralko-suszarka jednobębnowa, 1 sztuka.
- Wolnostojąca
- Wsad pralniczy nie mniejszy niż 10 kg,
- Prędkość wirowania: nie mniej niż 1600 obr./min,
- Maksymalny wsad suszenia: 6 kg ,
- Opcja opóźnienia startu,
- Programy- co najmniej: wł./wył., bawełna, bawełna ekonomiczny, tkaniny syntetyczne,
delikatny, wełna, odświeżanie, para, wirowanie/odprowadzanie wody, płukanie, czyszczenie
urządzenia, odzież sportowa, odzież zewnętrzna,
- System płukania zapobiegający powstawaniu piany,
- Kontrola zrównoważenia wsadu,
- Nóżki: 4 regulowane,
- Zabezpieczenie przed zalaniem,
- Moc nie mniejsza niż 2200W, napięcie pracy: 230V.
4. Płyta grillowa elektryczna, 5 sztuk.
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- Płyta grillowa stalowa, o grubości min. 12 mm,
- Powierzchnia robocza nie mniejsza niż 600x350 mm,
- Co najmniej 2 strefy grzewcze,
- Płyta grillowa ze strefą gładką i ze strefą ryflowaną (podział stref ok 50/50),
- Szuflada na tłuszcz,
- Płynna regulacja temperatury,
- Moc nie mniejsza niż 3300W, napięcie pracy: 230V.

Dodatkowe wymogi:

- zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie sprzęt nowy; dostawa sprzętu naprawianego,
regenerowanego, powystawowego jest niedopuszczalna,
- zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na sprzęt, w wymiarze co najmniej 12 miesięcy,
liczonych od daty otrzymania dostawy,
- dostawa sprzętu ma nastąpić we wcześniej uzgodnionym terminie, nie późniejszym niż
31.08.2019, na adres uzgodniony z zamawiającym, na terenie miasta Kielce.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2019
Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%. Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 pkt. Dla
kolejnych ofert punktacja obliczana wedle wzoru: (cena danej oferty / cena oferty
najkorzystniejszej)*100.
Nie przewidujemy zamówień uzupełniających.
Nie dopuszczamy ofert wariantowych lub cząstkowych.
Miejsce i termin złożenia ofert:
a. Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka,
25-217 Kielce, Ul. Hauke Bosaka 1, sekretariat szkoły, od dnia: 14.08.2019 do dnia
22.08.2019, do godz. 15:00.
b. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, dostarczyć do
Zamawiającego osobiście, wysłać listownie, wysłać e-mailem (podpisany skan) lub
faksem.
c. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Michał Młynarczyk,
tel: 793966137, e-mail: michal.m.mlynarczyk@gmail.com, w godzinach od 8:00 do
16:00.
d. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zamawiający podpisze z
wykonawcą umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Płatność w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury.
Zakres wykluczenia z postępowania:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest powiązany z Zamawiającym z
nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. 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.
W związku z powyższym, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z
Zamawiającym. Oferta powiązanego wykonawcy będzie odrzucona. Brak powiązań będzie
weryfikowany na podstawie oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym (część
formularza oferty) na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Sporządził:

Zatwierdził:

…………………………….

…………………………….

Kielce, dnia: 14.08.2019

