
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Zakup oraz dostawa kuchni gazowej gastronomicznej 6-cio 

palnikowej do sali wiejskiej w Radawnicy ” 

 

i zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 pkt. 8 ustawy. 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa kuchni gazowej gastronomicznej 6-

cio palnikowej do sali wiejskiej w Radawnicy ”  

Opis przedmiotu zamówienia: 

KUCHNIA GAZOWA 6 PALNIKOWA Z PIECEM KONWEKCYJNYM- HENDI 

KUCHNIA WYPOSAZONA W 6 PALNIKÓW O MOCY 28,5 KW ORAZ W PIEKARNIK 

KONWEKCYJNY O MOCY 3 KW 

PARAMETRY TECHNICZNE KUCHNI GAZOWEJ 6 - PALNIKOWEJ Z PIECEM 

KONWEKCYJNYM:  

WYMIARY: 1200 X 700 X 850/900 H  

MOC PALNIKÓW: 3 X 3,5 KW,3 X 6 KW  

MOC PIEKARNIKA : 3 KW  

NAPIĘCIE : 400 V  

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników 

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2.Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2013 r. 

3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę 

zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie  

koszty towarzyszące realizacji zamówienia. 

5.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

22.07.2013r. do godz. 11
oo

 w pokoju nr l (sekret 

 



 

 

 

          Złotów,  
          miejscowość, data 

 

 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 
 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia: Zakup oraz dostawa kuchni gazowej gastronomicznej 6-cio 

palnikowej do sali wiejskiej w Radawnicy. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

 

cena ryczałtowa netto……………………………………….zł. 

słownie…………………………………… ………………….zł. 

 

cena ryczałtowa brutto………………………………………zł. 

Słownie…………………………………………………………………………………….zł. 

 

 

1.Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

 

2.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 

 

 


