
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: GOSPODARSTWO RYBACKIE AUGUSTÓW SMAŻALNIA RYB
WIOLETTA SKOCZKO, ul. Turystyczna 7, 16-300 Augustów, NIP: 846-123-00-38

Prosimy składać oferty drogą e-mail na adres: grant.frankowski@gmail.com lub na adres:
ul. Turystyczna 7, 16-300 Augustów lub bezpośrednio do Zamawiającego.

Termin wstawienia zapytania ofertowego: 30 marca 2020 r. 

Termin zakończenia składania ofert: siedem dni roboczych liczonych od 31 marca 2020

Zakres rzeczowy ogłoszenia:

Zakres rzeczowy wyposażenia gastronomi wraz z montażem:

1) KST-121 Stół ze zlewem dwukomorowym szt. 1

2) DOC-3 + spryskiwacz z baterią stołową i wylewką szt. 4

3) KST-102 Stół ze zlewem i półką wym. 600x600x850 mm. szt. 1

4) Bateria zlewozmywakowa szt. 1

5) Szafa z żaluzją, zamek W_S_G:180 szt. 1

6) KST-002 Stół przyścienny z półką wym. 450x650x850 mm. szt. 1

7) KST-156 Stół ze zlewem dwukomorowym wym. 1500x600x850 mm. szt. 1

8) CN- 400, Szafa chłodnicza 400 l  szt. 1

9) CF -400 Szafa mroźnicza 400 l szt. 1

10)KST-142-Stół ze zlewem dwukomorowym i półką 1450x600x850mm szt. 1

11)QQI 52TP Zmywarka do szkła i naczyń z pompą szt. 1

12)Zmiękczacz do wody automatyczny szt. 2

13)KDT-208 Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 780x600x2000 mm szt. 1

14)KST-142 Stół ze zlewem dwukomorowym i półką 1450x700x900 mm szt. 1

15)HR 200/S Szafa chłodnicza -130 l nierdzewna szt. 1

16)RM-NJ1 naświetlacz bakteriobójczy do jaj szt. 1

17)KRT-313 Regał magazynowy 600x400x1800 mm. szt. 1

18)A3ST-032 Stół przyścienny z szafką 720x500x850 mm. szt. 1

19) ST 903 Stół chłodniczy - 3 drzwi z rantem szt. 1
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20) Szafa chłodnicza witryn SCH-2S 825 szt. 1

21)KBT-161 Stół z basenem 800x700x950 mm h=300 mm. szt. 1

22)KRT-314 Regał Perforowany 700x650x1800 mm szt. 1

23) SPB 70/120G Kuchnia gazowa szt. 1

24) PP 70/40E Płyta robocza szt. 1

25)KST-038 Stół z pojemnikiem uchylnym 400x700x850 mm. szt. 1

26) FE 70/40 E Frytownica elektryczna szt. 1

27)BS-74 EM Podgrzewacz frytek szt. 1

28) FTRC 70/40 E Płyta grillowa elektryczna szt. 1

29) STZ 902 Stół chłodniczy - drzwi i 2 szuflady szt. 1

30)B 611 i piec 6x GN1/1 natryskowy szt. 1

31) Podstawa pieca szt. 1

32)A3PT-094 Półka wisząca pojedyncza trójkątna szt. 4

33) Szafa chłodnicza podblatowa szt. 1

34)KOT-520 Okap przyścienny nawiewno-wyciągowy 2600x900x450 mm. szt. 1

35)KOT-520 Okap przyścienny nawiewno-wyciągowy 2440x1200x450 mm. szt. 1

36)Montaż całkowity szt.1

Miejsce dostawy wyposażenia wraz z montażem: woj. podlaskie, pos. Augustowski, gm.
M.Augustów, 16-300 Augustów, msc. Augustów, ul. Turystyczna 7, dz. ewid nr 4002/12,
4002/4.

Kryterium ceny: 100% 

Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co)
x 100 punktów

• C - przyznane punkty,

• Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

• Co - cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w
kryterium wynosi 100 punktów. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez



Zamawiającego, odnoszące sie do przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi
podatkami i opłatami wymaganymi przepisami.

Wykluczenia

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo,
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej,

5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym,

3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych,

4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,

5. w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem
ofertowym. 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 
• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
• wartość oferty netto.


