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ZAPYTANIE O CENĘ 

 

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro" ! RPZP.08.06.00-32-K020/17  

realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół  

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, 

zwracamy się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-952 Szczecin 
(biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie sprzętu do PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ  w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, na potrzeby realizacji projektu, zgodnie ze specyfikacją 

przedstawioną poniżej: 

 

Lp. Nazwa Specyfikacja Ilość 

 
1. 

Kuchnia elektryczna 
z piekarnikiem 

 

 
- wolnostojąca z piekarnikiem  
- klasa energetyczna A                                             
- płyta indukcyjna, czarna, 4                                   
-pola grzejne śr.2X160mm,2x210 mm                       
- piekarnik elektryczny, poj. 66 l, 10 funkcji                       
- wysokość 85 cm, szerokość 60 cm, 
głębokość 60 cm                                                                                   
- kolor frontu piekarnika inox                                                
- wyposażenie piekarnika:  

1 głęboka półka blaszana, 1 półka 
blaszana, 1 półka siatkowa 

1 

 
2.  Lodówka 

dwudrzwiowa 

 

 
- system Side By Side 
- automatyczne rozmrażanie 
- kostkarka 
- lodówka dwu drzwiowa, kierunek 
otwierania: w lewo/ w prawo 
- klasa energetyczna A+ 
- szklane półki 
- liczba półek 4szt 
 

1 

 
3. 

 
Szafki uczniowskie 
 na odzież  
 

 
-szafa 6 drzwiowa, szerokość skrytki 300 
mm, 
- wykonana z blachy o grubości 0,8 mm 
- ryglowanie jednopunktowe 
- cokół o wysokości 50 mm, 

 

3 
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- wyposażona w drążek z dwoma 
haczykami, 
-malowana proszkowo: fronty w kolorze 
żółtym, korpus  popielaty 
-regulowane stopki,  
- zamek patentowy,  
- wymiary: wys.1800xszer.900x 
gł.490 mm. 

  
 
- szafa dwudrzwiowa, 
-wykonana z blachy o gr. 0,5 mm,  
- perforacja na drzwiach, 
- wyposażenie: plastikowy drążek, 
wieszaki, haczyk na ręcznik, zamek 
cylindryczny 
- wymiary:wys.1800 mm, szer.800 mm, 
gł.500 mm, 
- kolor popielaty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
4. 

 
Stół przyścienny z  
trzema szufladami i  
suwanymi  
drzwiami 

 
- wysokość- 850 mm 
- głębokość- 600 mm 
- szerokość- 1500 mm 
- materiał wykonania- stal nierdzewna 
- uchwyty w formie przetłoczeń 
- stopki regulowane 
- drzwi suwane na zespołach jezdnych 
- szuflady wysuwane na prowadnicach 
dwuczęściowych 
- głębokość szuflady 150 mm 
- szuflady po lewej stronie 
- konstrukcja – spawana 
 

 

1 

5. Laptop - procesor Intel Pentium 4200                      
- dysku o pojemności 1 TB                              
- pamięć ram 4GB                                            
- dwa porty USB                                         
  - HDMI                                                               
- napęd DVD-RW                                               
- WiFi 802.11 ac                                               
- Windows 10                                                   
- Ekran 15,6 cali                                               

1 

 

 

 

 

 

 

 
6. Projektor -technologia wyświetlania: DLP                             

-żywotność lampy: 5000 h                               
-pobór mocy podczas pracy: 275 W                       
-jasność: 3200 lm                                              
-rozdzielczość maksymalna:800x 
600pikseli 

-kontrast: 13000:1  

1 

7. Ekspres do kawy   
- moc- 1850 W 
- ciśnienie- 15 bar 
- zbiornik na wodę- 1,8 l 
- pojemnik na ziarna kawy- 250 g 

1 
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- pojemnik na wode 1,8L 
-konstrukcja: bojler ze stali 
szlachetnej, długość przewodu [m]: 
0.8, energooszczędny włącznik 
czasowy, metalowy front,pojemnik na 
mieloną kawę, regulacja wysokości 
dozownika, wyjmowana taca 
ociekowa, wyjmowany blok 
zaparzający, wyjmowany pojemnik na fusy 
po kawie, wyjmowany zbiornik na wodę 
- filtr AquaClean 
- programowanie-automatyczne płukanie i 
usuwanie kamienia, automatyczne 
płukanie przy każdorazowym 
włączeniu/wyłączeniu,automatyczne 
wyłączanie, funkcja oszczędzania 
energii, funkcja przypominania o 
konieczności odkamienienia, 
programowanie ilości wody na 
filiżankę, programowanie temperatury 
zaparzenia kawy. 
- młynek ceramiczny 
-  automatyczny spieniacz do mleka,  
- wymiary: wys.33cm, szer.21,5cm., 
głęb.42,9 cm 
 

 
8. 

 
Robot z misą  

 
- moc 900 W 
-  misa o poj. 3,9 l 
- kolor czarny/srebrny 
- nóżki antyposlizgowe 
- ilość prędkości 7 
 

1 

9.  Ekran projekcyjny  
- przenośny, na trójnogu 
-wysokiej jakości powierzchnia 
projekcyjna typu Matt White, biała 
trójwarstwowa 
-format 1:1 
- metalowa obudowa w kolorze czarnym 
- szerokość 200 cm, wysokość 200 cm 
- duży kąt oglądalności  

  

1 

 

 

 
2. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania o cenę, zobowiązani będą oni do 
dostarczenia Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty.  
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia w czasie oraz możliwej zmiany liczby sztuk a 
także ew.parametrów, zgodnie z zapotrzebowaniem. 
3.Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. 
 
II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy, Przedmiot zamówienia będzie musiał zostać dostarczony przez 
nich do Zamawiającego na wskazany adres: ZSP w Chojnie, Dworcowa 3, 74-500 Chojna. Koszty przesyłki/ 
dostarczenia Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) pokrywa w całości 
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Wykonawca. 
  
2. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) nastąpi w 
terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego Przedmiotu zamówienia (lub jego części) oraz 
faktury/rachunku. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/ 
rachunku numer konta.  
 
3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

 

Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Towarzystwo 

Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie internetowej  www.twp.szczecin.pl 

 

4.Kryterium wyboru – 100%cena. 

 
 
III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 
o cenę. 
 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku); 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub pocztą 

tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin do dnia 05.12.2017 r. do godz. 15.00. 

 
2. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w 

przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie 
ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

  Adres....................................................................    

  Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

Lp. Nazwa Specyfikacja Ilość Cena 

 
1. 

Kuchnia 
elektryczna z 
piekarnikiem 

 

- wolnostojąca z piekarnikiem  
- klasa energetyczna A                                             
- płyta indukcyjna, czarna, 4                                   
-pola grzejne śr.2X160mm,2x210 mm                       
- piekarnik elektryczny, poj. 66 l, 10 
funkcji                       - wysokość 85 cm, 
szerokość 60 cm, głębokość 60 cm                                                                                   
- kolor frontu piekarnika inox                                                
- wyposażenie piekarnika:  

1 głęboka półka blaszana, 1 półka 
blaszana, 1 półka siatkowa 

1  

 
2.  Lodówka 

dwudrzwiowa 

 

- system Side By Side 
- automatyczne rozmrażanie 
- kostkarka 
- lodówka dwu drzwiowa, kierunek 
otwierania: w lewo/ w prawo 
- klasa energetyczna A+ 
- szklane półki 
- liczba półek 4szt 

1  

 
3. 

 
Szafki 
uczniowskie 
 na odzież  
 

-szafa 6 drzwiowa, szerokość skrytki 300 
mm, 
- wykonana z blachy o grubości 0,8 mm 
- ryglowanie jednopunktowe 
- cokół o wysokości 50 mm, 
- wyposażona w drążek z dwoma 
haczykami, 
-malowana proszkowo: fronty w kolorze 
żółtym, korpus  popielaty 
-regulowane stopki,  
- zamek patentowy,  
- wymiary: wys.1800xszer.900x 
gł.490 mm. 

  
- szafa dwudrzwiowa, 
-wykonana z blachy o gr. 0,5 mm,  
- perforacja na drzwiach, 
- wyposażenie: plastikowy drążek, 
wieszaki, haczyk na ręcznik, zamek 
cylindryczny 
- wymiary:wys.1800 mm, szer.800 mm, 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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gł.500 mm, 
- kolor popielaty 

 
4. 

 
Stół przyścienny z  
trzema 
szufladami i  
suwanymi  
drzwiami 

- wysokość- 850 mm 
- głębokość- 600 mm 
- szerokość- 1500 mm 
- materiał wykonania- stal nierdzewna 
- uchwyty w formie przetłoczeń 
- stopki regulowane 
- drzwi suwane na zespołach jezdnych 
- szuflady wysuwane na prowadnicach 
dwuczęściowych 
- głębokość szuflady 150 mm 
- szuflady po lewej stronie 
- konstrukcja – spawana 

 

1 

 

5. Laptop - procesor Intel Pentium 4200                      
- dysku o pojemności 1 TB                              
- pamięć ram 4GB                                            
- dwa porty USB                                  
   - HDMI                                                               
- napęd DVD-RW                                               
- WiFi 802.11 ac                                               
- Windows 10                                                   
- Ekran 15,6 cali                                               

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Projektor -technologia wyświetlania: DLP                             
-żywotność lampy: 5000 h                               
-pobór mocy podczas pracy: 275 W                       
-jasność: 3200 lm                                              
-rozdzielczość maksymalna:800x 
600pikseli 
-kontrast: 13000:1  

1  

7. Ekspres do kawy  - moc- 1850 W 
- ciśnienie- 15 bar 
- zbiornik na wodę- 1,8 l 
- pojemnik na ziarna kawy- 250 g 
- pojemnik na wode 1,8L 
-konstrukcja: bojler ze stali 
szlachetnej, długość przewodu [m]: 
0.8, energooszczędny włącznik 
czasowy, metalowy front,pojemnik na 
mieloną kawę, regulacja wysokości 
dozownika, wyjmowana taca 
ociekowa, wyjmowany blok 
zaparzający, wyjmowany pojemnik na 
fusy po kawie, wyjmowany zbiornik na 
wodę 
- filtr AquaClean 
- programowanie-automatyczne 
płukanie i usuwanie 
kamienia, automatyczne płukanie przy 
każdorazowym 
włączeniu/wyłączeniu,automatyczne 
wyłączanie, funkcja oszczędzania 
energii, funkcja przypominania o 
konieczności odkamienienia, 
programowanie ilości wody na 
filiżankę, programowanie temperatury 
zaparzenia kawy. 

1  
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- młynek ceramiczny 
-  automatyczny spieniacz do mleka,  
- wymiary: wys.33cm, szer.21,5cm., 
głęb.42,9 cm 

 
8. 

 
Robot z misą  

- moc 900 W 
-  misa o poj. 3,9 l 
- kolor czarny/srebrny 
- nóżki antyposlizgowe 
- ilość prędkości 7 

1  

9.  Ekran 
projekcyjny 

- przenośny, na trójnogu 
-wysokiej jakości powierzchnia 
projekcyjna typu Matt White, biała 
trójwarstwowa 
-format 1:1 
- metalowa obudowa w kolorze czarnym 
- szerokość 200 cm, wysokość 200 cm 
- duży kąt oglądalności  

1  

Razem:     
 

Podpisano: 

........................................................ 

                (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 


