
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację 

projektu: 

„Wyposażenie kuchenne Sali wiejskiej w Międzybłociu” 

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. Przedmiot zamówienia  obejmuje dostarczenie wyposażenia kuchni w Sali wiejskiej w 

Klukowie zgodnie z wykazem elementów takich jak zamieszczonych poniżej i zgodnie z 

załącznikiem do formularza ofertowego: 

- naczynia do gotowania i  pieczenia (garnki, patelnie itp.) zestaw na 48 osób 

- zestaw naczyń obiadowo-kawowych (szklanki talerze sztućce itp.) na 48 osób  

- zestaw do sprzątania miotły mopy, wiaderka, wycieraczki itp.   

2. Termin realizacji zamówienia do 30.05.2014 r. 

3. 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 ul. Leśna 7, w terminie do 

28.03.2014r. do godz. 11
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 

 

 

Złotów, dnia 21 marca 2014r. 

miejscowość, data 

 

……………………………….. 

  pieczątka firmowa 

  

      

 

 

 Złotów, dnia 21 marca 2014r. 



        Wójt Gminy Złotów 

        ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia „Wyposażenie w naczynia kuchenne Sali  

w Międzybłociu” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /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 robót niezbędnych do realizacji 

zamówienia w zakresie określonym w przekazanym przez zamawiającego przedmiarze robót 

 

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

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 

3. Oferta ważna od…………………..do………………………… 

 

 

 

 

      ……………………………………………….

       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 



        Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 

 

Lp. Nazwa produktu Ilość (szt.) Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

brutto 

Dokładna nazwa 

proponowanego 

produktu i jego 

charakterystyczne 

parametry 

1. Zestaw naczyń do 

gotowania i pieczenia 

dla 48 osób  

- garnek - śr: 15,5 cm 

/ poj: 1,3 litra 

- garnek - śr: 17,0 cm 

/ poj: 1,8 litra 

- garnek - śr: 19,5 cm 

/ poj: 3,3 litra 

- garnek - śr: 23,4 cm 

/ poj: 5,6 litra 

kpl.    

 Brytfanna dł. ok. 50 

cm 

3    

 Patelnia Ø30cm 3    

 Przyprawnik 

(solniczka i 

pieprzniczka) 

6 szt. 

solniczka 

6 szt. 

pieprzniczka 

   

 Miski stalowe Ø10, 16, 

20, 24, 30cm 

kpl.     

 Tarka metalowa 1    

 Otwieracz do konserw 1    

 Korkociąg 1    

 Podstawka termo Ø16 

cm 

4    

 Durszlak 1    

 Deska drewniana 

30x15cm 40x20 cm 

2    



 Noże Kpl.    

 Literatki 48    

 Szklanki zw. 48    

 Serwis ceramiczny dla 

48 osób w tym: 

filiżanka z 

talerzykiem, talerzyk 

do ciasta 

kpl.    

 Dzbanek do mleka 6    

 Cukiernica 6    

 Salaterka  48    

 Sosjerka 6    

 Półmisek do mięsa dł. 

min.40 cm 

Półmisek mały dł. min. 

20 cm 

12 

 

12 

   

 Miski sałatkowe  24    

2. 
Zestaw naczyń 

obiadowy + sztućce 

dla 48 osób 

-bulionówka, talerz 

głęboki, talerz 

obiadowy duży, talerz 

obiadowy mały 

kpl.    

3. Wycieraczki zew.  2    

4.  Zestaw do sprzątania 

wiaderko+mop+miotła 

szufelka  

2    

 

 

      ………………………………………………… 
        Podpis osoby/ osób  

uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 


