Aleksandrów Kujawski 19.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot. Zakupu sprzętu i wyposażenia cateringowego
Kod CPV 39220000-0, 39221000-7, 39314000-6

Zamawiający:
PIZZERIA CAMBI MAŁGORZATA KUPIS-WITCZAK
Ul. Lipowa 4
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP: 8881352156
REGON: 910846400
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia
cateringowego
2. Charakterystyka techniczna:
L.p.

Nazwa

1

Termos ładowany od frontu
z zasilaniem elektrycznym

2

Termos ładowany od frontu
z zasilaniem elektrycznym

3
4

Ilość
szt./kpl

1

1

Wózek do termosu

2

Termos ładowany od góry

1

Termos ładowany od góry

5
1

Parametry nie gorsze niż:

- wymiary wewn.: 335 x 533 x (H) 590 mm
- wyposażony w pojemniki z pokrywkami z uszczelką
silikonową i wycięciem na uchwyt:
a) 20 mm wysoości: 12 szt.
b) 65 mm wysokości: 6 szt.
c) 100 mm wysokości: 4 szt.
d) 150 mm wysokości: 3 szt.
e) 200 mm wysokości 2 szt.
- izolacja piankowa
- wymiary wewn.: 335 x 533x(H) 590 mm
- wyposażony w pojemniki GN 1/1:
- izolacja piankowa
- wyposażony w kółka
- wymiary: 530x710x(H)230 mm
- wykonany z polietylenu
- pojemność 18l
- wymiary: 230 x 420x(H)620 mm
- wykonany z polietylenu
- pojemność 45l
- wymiary: 2420x535x(H)630 mm

6

Wózek na talerze z
wyposażeniem
cateringowym

1

1
7

Mikser spiralny

8

Mikser ręczny

1

9

Piec konwekcyjno-parowy z
oprzyrządowaniem

1

- dwa kółka skrętne z hamulcem fi10mm, dwa kółka
fi20 mm
- ilość stosów talerzy: 6
- ilość talerzy w stosie: 50
- zastawa stołowa: 50 kpl
- do ciężkiego ciasta
- dwubiegunowy (2 prędkości)
- podnoszona głowica i demontowalna dzieża
- pojemność dzieży 25 kg
- wymiary: 430x780 x (H) 770
- długość ramienia 305 mm
- prędkość mieszania min. 3000 obr/min
- połączenie WI-FI
- automatyczny system myjący
- sonda wielopunk śr. 3 mm
- gniazdo USB
- podstawa pieca
- okap 510 x 1033x300 [H]
- filtr wodny
- elektroniczny licznik przepływu wody

Adres dostawy i protokolarnego odbioru urządzenia: ul. Lipowa 4, 87-700 Aleksandrów
Kujawski
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 27.12.2021r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej
wymienione warunki:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie złożonego oświadczenia
zawartego na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania);
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia (ocena na podstawie złożonego oświadczenia zawartego na Formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).
ZAKRES WYKLUCZENIA:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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,
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych
i osobowych z Zamawiającym (wzór w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania).
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY:
Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1. Cena netto – 100%
Cena netto najtańszej oferty
Ilość punktów = --------------------------------------- x 100
Cena netto ocenianej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą
sumą punktów przyznanych wg kryteriów oceny. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska
najwięcej punktów w czasie oceny ofert.

W przypadku, gdy 2 oferty uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający będzie
indywidualnie negocjował wysokość ofert z każdym z Wykonawców.
WARUNKI PŁATNOŚCI :
Płatność w formie bezgotówkowej – przelew; płatne po dostarczeniu prawidłowo
wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionego
dokumentu do siedziby Zamawiającego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do
zapytania (załącznik nr 1 do zapytania).
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Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo do składania oferty w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy),
b) podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do
zapytania),
Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyn, w szczególności jeśli zajdą następujące okoliczności:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. O

unieważnieniu

postępowania

wynikającego

z

niniejszego

postępowania

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert oraz tych Wykonawców, którzy złożyli oferty w
przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
4. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie Internetowej Zamawiającego:
http://www.pizzeriacambi.pl
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę drogą
mailową/telefoniczną/pocztową.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
ZMIANA UMOWY:
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
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INFORMACJE POZOSTAŁE
1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, na innym druku, niekompletne
lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający -w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
-nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania.
6. O każdej zmianie poinformuje na stronie Internetowej: http://www.pizzeriacambi.pl/.
Dodatkowo informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową
wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed dokonaniem zmiany.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo
zamówień

publicznych.

Postępowanie

prowadzone

jest

zgodnie

z

Zasadą

konkurencyjności.
1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. niniejszego zapytania: Jarosław
Witczak tel. 501650600; e -mail: mj.cambi@wp.pl
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni –termin liczony od daty złożenia oferty.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym
załączonym do zapytania.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Ofertę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: mj.cambi@wp.pl
lub
b) złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zamawiającego – oznakowanie

koperty:
PIZZERIA CAMBI MAŁGORZATA KUPIS-WITCZAK
Ul. Lipowa 4
87-700 Aleksandrów Kujawski
lub
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c) przesłać drogą pocztową lub za pomocą kuriera na adres Zamawiającego j.w.
w terminie do dnia 03.12.2021r.
Adres siedziby Zamawiającego: PIZZERIA CAMBI MAŁGORZATA KUPIS-WITCZAK
Ul. Lipowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

……………………………………….
/data i podpis Zamawiającego/
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PIZZERIA CAMBI MAŁGORZATA KUPISWITCZAK, Ul. Lipowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem
danych
należy
się
kontaktować
się
z Administratorem poprzez e-mail: mj.cambi@wp.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związany z
postępowaniem o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu i wyposażenia cateringowego. W związku z
przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PIZZERIA CAMBI
MAŁGORZATA KUPIS-WITCZAK, Ul. Lipowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
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c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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