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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 02 
na urządzenia do produkcji wyrobów garmażeryjnych 

Szanowni Państwo, 

W projekcie WND-RPLD.03.02.00-00-139/11 realizujemy procedurę wyboru dostawcy urządzeń do 
produkcji wyrobów garmażeryjnych i zapraszamy do złożenia oferty. 

1. Zamawiającym jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Socha, 
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, NIP 726-000-53-92, REGON 470531064. 

2. Tytuł realizowanego projektu brzmi „Smak innowacji”. 

3. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013, osi priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, działanie III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

4. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku w zakresie ceny określono wartość szacunkową 
zamówienia, która przekroczyła 14 000,00 €. 

5. Dostawca urządzeń do produkcji wyrobów garmażeryjnych w ramach niniejszego zamówienia 
zostanie wybrany w trybie konkursowym, w oparciu o ocenę jednego kryterium: najniższej całkowitej 
ceny oferty w zł netto, która stanowić będzie końcową cenę oferty. Rozpatrzone zostaną jedynie oferty 
spełniające wszystkie wymagane parametry jakościowe, które jako opis przedmiotu zamówienia 
przedstawiono w załączonym formularzu ofertowym, w sposób nie faworyzujący jakiegokolwiek 
zainteresowanego producenta lub dostawcy i nie utrudniający uczciwej konkurencji. 

6. Oferty należy składać w formie pisemnej w miejscu podanym w punkcie 1 powyżej lub w formie 
elektronicznej na adres janusz@garmazeria-smak.pl, wykorzystując załączony w tym celu formularz. 
Dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych. Ostateczny termin wpływu oferty na ww. adres 
lub do skrzynki e-mailowej upływa dnia 15.07.2013 r. 

7. Ocena ofert nastąpi w dniu 16.07.2013 r. w siedzibie Zamawiającego podanej w punkcie 1. 
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaproponował w ofercie najniższe ceny w zł netto 
i spełnił wszystkie wymagane parametry jakościowe. 

8. O wyniku oceny ofert i udzielonym zamówieniu Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów 
niezwłocznie po zakończeniu oceny. Z Oferentem, któremu zostanie udzielone zamówienie, zostanie 
podpisana umowa o udzielenie zamówienia, określająca strony umowy, cenę zamówienia, sposoby 
i terminy płatności i realizacji zamówienia, ewentualne kary za niedotrzymanie warunków umowy. 

9. Ostateczny termin wykonania zamówienia ustala się na 30.04.2014 r. 
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10. W celu zapewnienia wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny, podczas wyboru 
wykonawcy Zamawiający: 

10.1. Podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym wyborze dostawcy i wybranej, 
najkorzystniejszej ofercie w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej. 

10.2. Wszystkim potencjalnym dostawcom gwarantuje jednakowe warunki udziału w postępowaniu 
i ocenę ich oferty według kryterium podanego w punkcie 5. 

10.3. Dokumentuje w formie pisemnej przebieg całej procedury wyboru dostawcy urządzeń 
i podejmuje wszelkie starania w celu zachowania jej bezstronności i obiektywności. 

10.4. Przestrzega „Zasad udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani 
do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków osi 
priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” oraz odpowiednich przepisów prawa 
krajowego i wspólnotowego. 

Z poważaniem, 

Janusz Socha 
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FORMULARZ OFERTOWY DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 02 
na urządzenia do produkcji wyrobów garmażeryjnych 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu nr 02 w ramach projektu WND-RPLD.03.02.00-00-139/11 
składamy następującą ofertę obejmującą urządzenia do produkcji wyrobów garmażeryjnych, 
spełniającą wyszczególnione niżej parametry i kryteria: 

Urządzenia do produkcji wyrobów 
garmażeryjnych Parametry Liczba szt. 

w ofercie 
Razem 
netto zł 

Maszyna do wyrobów garmażeryjnych 
do 35g – 1 szt. 

Wielkość produktów: 10-35g 
Wydajność: 3000~8100 szt./godz.   

Maszyna do wyrobów garmażeryjnych 
do 200g – 1 szt. 

Wielkość produktów: 35-200g 
Wydajność: 3000~12000 szt./godz.   

Formierka wyrobów kulistych do 70g – 
1 szt. 

Wielkość produktów: 15-70g 
Wydajność: ~3600 szt./godz.   

Formierka wyrobów kulistych do 250g – 
1 szt. 

Wielkość produktów: 50-250g 
Wydajność: ~600-6000 szt./godz.   

Automat do wypieku naleśników –3 szt. Wielkość produktów: ~φ160-200 mm 
Wydajność: ~80 mb/godz.   

Piec parowo-konwekcyjny – 1 szt. Wielkość wsadu: min. 3kg na pojedynczy wsad 
( min. 10 wsadów) 
Temperatura pary: ~105 st. C   

Patelnia elektryczna ~70l – 3 szt. Powierzchnia płyty grzewczej: ~0,4 m2 
Pojemność misy:  ~70l 
Temperatura robocza: ~50-280 st. C   

Patelnia elektryczna ~45l – 3 szt. Powierzchnia płyty grzewczej: ~0,3 m2 
Pojemność misy:  ~45l 
Temperatura robocza: ~50-280 st. C   

Kocioł warzelny elektryczny przechylny – 
1 szt. 

Liczba zbiorników: 3 szt. 
Średnica zbiornika: ~φ350 mm 
Pojemność zbiorników: ~3 x 30l 
Ciśnienie robocze pary wodnej: max. 0,05 MPa 

  

Stół roboczy – 10 szt. Wymiary 70x100 cm – 7 szt. 
Wymiary 70x 150 cm – 3 szt. 
Grubość blatów: 1-2 mm   

Obieraczka do ziemniaków – 2 szt. Masa jednorazowego wsadu: ~18 kg 
Wydajność: 350-540 kg/h 
Praca powierzchni ściernej: 300 obr./min   

Stół zlewozmywakowy – 3 szt. Wymiary 60 x 150 cm 
Grubość blatów: 1-2 mm   

Myjka pojemników transportowych – 
1 szt. 

Wydajność: min.50 szt./h 
Temperatura mycia: 30-95 st. C   

Grill płytowy elektryczny – 2 szt. Powierzchnia płyty grzewczej: ~0,6 m2, gładka 
Temperatura robocza: ~50-300 st. C   

Taboret grzewczy – 3 szt. Moc cieplna: 9kW 
  

Basen dwukomorowy – 2szt. Wymiary: 70 x 120 cm 
Grubość blatów: 1-2 mm   

Całkowita cena oferty w zł netto, spełniaj ąca wszystkie 
wymienione powy żej parametry i kryteria jako ściowe, wynosi: ………………………………… 

 
 
 
………………………………………………  ……………………………………………… 

    (miejsce i data)     (podpis i pieczątka) 


