
ZPP.271.01.2014.D.FS 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Zakup sprzętu RTV i AGD do świetlic wiejskich m.in. Rudna, 

Bługowo, Kamień, Zalesie, Wąsosz, Blękwit, Górzna, Buntowo, 

Kleszczyna, Klukowo, Radawnica, Rudna, Nowy Dwór” 

 

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 ust. 8 ustawy. 

 

1.Przedmiot zamówienia  obejmuje:  Zakup oraz dostawę sprzętu RTV i AGD do 

świetlic wiejskich m.in. Rudna, Bługowo, Kamień, Zalesie, Wąsosz, Blękwit, Górzna, 

Buntowo, Kleszczyna, Klukowo, Radawnica, Rudna, Nowy Dwór a w szczególności: 

1) witryna chłodnicza chłodziarka 175-190cm wys. szer. 60cm pojemność min. 360 l, 

kolor- srebrny lub biały szt. 3 

2) Patelnia elektryczna- zakres temp. 50-275
o
C, min pow. robocza 0,25m

2
, wymiary ok 

700 x 760 x 850 mm , min. pojemność misy 36 l, termostat, kontrolka pracy, 

wykonanie stal nierdzewna, korbka pozwalająca na  płynne i równomierne 

przechylanie misy, wykonana ze stali nierdzewnej. 5 szt.  

3)  okap kuchenny kominowy szer. 90 cm, 3 wkłady filtrujące, wariant pracy: wyciąg 

lub pochłaniacz, sterowanie – przycisk 2 szt.  

4) okap z filtrem węglowy- szufladkowy teleskopowy, wys. szer. głeb. 17,6/60/44,5, 

wyświetlacz led, tryb pracy pochłaniacz wyciąg, 3 prędkości, oświetlenie halogenowe 

2x50W, wskaźnik nasycenia filtrów, wydajność w trybie wyciągu: 500 m3/h 

wydajność w trybie pochłaniacza: 480 m3/h 

5) Okap nierdzewny przyścienny z wyciągiem elektrycznym- dł. 250cm szer. 100 cm   

6) kuchenka gazowo-elektryczna szerokość [cm]:  60  Klasa energetyczna: A+ 

zabezpieczenie przeciwwypływowe:  tak, Zapalarka gazu:  W pokrętle, Wymuszony 

obieg powietrza:  tak, 4 palniki gazowe, piekarnik elektryczny, w komplecie reduktor,  

2 szt. 1 szt butla gazowa. Jedna kuchenka szer. 80 cm. 

7) zmywarka- pojemność min 12 kpl., wyświetlacz LED, wskaźnik czasu pozostałego 

do końca programu, klasa energetyczna A+, zużycie wody max 10l, program 

zmywania min 6, natężenie dźwięku max 45 dB. 

8) Stół gastronomiczny z półką – stal nierdzewna,  rant- prawy, lewy, tył,. Blat  roboczy 

stołu wykonany  ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszony płytą 

wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej 



spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym),  dł. 200cm 

szer. 100cm wys. 85 cm wys. rantu max 4 cm. 

9) Sprzęt nagłośnieniowy wraz z potrzebnym okablowaniem oraz kompatybilny ze 

wszystkimi elementami zestawu: 

Kolumny 2 szt. Alto TS112A 400 W RMS 

Subwoofer- Behringer B1500D PRO 700W RMA 

Mikser QZ1202USB 

Efekt świetlny + okablowanie + statyw(kula ledowa) 

Mikrofon bezprzewodowy  

10) Sprzęt nagłośnieniowy 

Mikser Behringer UB 802 

Kolumny 2 szt. STX PA-1000-4-FR 

Pokrowiec na kolumny 2 szt. PA-1000FR 

Wzmacniacz STX.PA.1500 

Mikrofon bezprzewodowy LS105U 

Kabel 2 szt. American Dj speakon 2x2,25 5m AC 

11)  Kuchenka mikrofalowa - min. moc 900W, min. poj. 30l, min. 6 stopni mocy, 

funkcja rozmrażania, średnica talerza min 34 cm, 2 szt. 

12) Maszyna jednotarczowa czyszcząca- szorowarka do podłóg- moc 1500W, zasilanie      

230 V, obroty 150 obr./min, szerokość szczotki 450mm , dodatkowe wymienne nakładki + 

zbiornik na roztwór. 

13) Lampa owadobójcza- pole działania: 120 m2, moc świetlówek: 2x20 W, zasilanie: 

230V/50hz, stopień ochrony: IP 21, napięcie rażące: 5000V, wymiary: 670x170x250 mm 

Udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony towar. 

Oferta może zawierać urządzenia o równoważnych parametrach. 

W ofercie należy szczegółowo przedstawić parametry proponowanych urządzeń ew. 

załącznik graficzny. 

Oferta powinna zawierać koszty transportu do danej miejscowości.  

Dopuszcza się składanie oferty częściowej.  

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. Kontakt z Urzędem Gminy pokój nr 11 lub pod nr 

tel. 67-263-53-05   Mateusz Marciniak. 

2.Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2014 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 

31.01.2014r. do godz. 15
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 

 

 

 

                                                                                                     ………………………………. 
                                                                                                                   / zamawiający/ 



 

          Złotów, dnia 
          miejscowość, data 

 

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

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do realizacji zadania „Zakup sprzętu RTV i AGD do świetlic wiejskich 

m.in. Rudna, Bługowo, Kamień, Zalesie, Wąsosz, Blękwit, Górzna, Buntowo, 

Kleszczyna, Klukowo, Radawnica, Rudna, Nowy Dwór” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do oferty „Zakup sprzętu RTV i AGD do świetlic wiejskich m.in. Rudna, 

Bługowo, Kamień, Zalesie, Wąsosz, Blękwit, Górzna, Buntowo, Kleszczyna, Klukowo, 

Radawnica, Rudna.” 

 

 

L.p.  Nazwa sprzętu oraz parametry 
Cena za szt.  

/ zł brutto/ 

Wartość 

całkowita 

1. Witryna chłodnicza   
 

2. Patelnia elektryczna   
 

3. 
Okap kuchenny 

kominowy 
  

 

4. 
Okap kuchenny z 

wkładem węglowym 
  

 

5. 

Okap nierdzewny 

przyścienny z wyciągiem 

elektrycznym 

  
 

6. 
Kuchenka gazowo-

elektryczna 
  

 

7. Zmywarka 
 

 
 

 

8. 
Stół gastronomiczny z 

półką 

 

 
 

 

9.  

Sprzęt nagłośnieniowy 

wraz z potrzebnym 

okablowaniem oraz 

kompatybilny ze 

wszystkimi elementami 

zestawu 

  

 

10 
Sprzęt nagłośnieniowy (nr 

2) 
  

 

11. Kuchenka mikrofalowa    

12. 

Maszyna jednotarczowa 

czyszcząca- szorowarka 

do podłóg 

  
 

13. Lampa owadobójcza    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


