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Zapytanie ofertowe  

z dnia 29.11.2022r. na dostawę pieca konwekcyjno-parowego, elektrycznego 

z podstawą oraz wyposażeniem i montażem  

dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 

 

Dotyczy dostawy pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego z podstawą oraz wyposażeniem 

i montażem dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku  

ul. Śląska 18a  

44-206 Rybnik 

 

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie udzielone 

w  trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności  

w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy pieca konwekcyjno-parowego, 

elektrycznego z podstawą oraz wyposażeniem i montażem, o parametrach minimalnych: 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 rodzaj zasilania: elektryczne 

 zasilanie: 400 v 

 moc: min. 17 kw 

 liczba półek: min. 10 

 odległość miedzy półkami: min. 7 cm 

 układ prowadnic: wzdłużny 

 rodzaj półek: gn 1/1 

 wytwarzanie pary: nastryskowe 

 sterowanie: cyfrowe 
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 system myjący: automatyczny 

 zmiękczacz do wody: półautomatyczny 

 podwójna szyba drzwi (możliwość odchylenia wewnętrznej szyby) 

 możliwość pieczenia konwekcyjnego, gotowania na parze oraz pieczenia 

konwekcyjnego z zaparowaniem 

 możliwość pracy z sondą 

 możliwość pracy w zakresie od 30°c do 280°c 

 możliwość zmiany parametrów w trakcie trwania procesu 

 możliwość ręcznego wydłużania czasu obróbki 

 manualne oraz programowane ustawienia trybów pracy 

 manualny i automatyczny system nagrzewania wstępnego do temperatury powyżej 

280°c 

 system autodiagnostyki 

 system szybkiego schładzania komory 

 jednopunktowa sonda rdzenia  

 zintegrowany syfon odpływu wody 

 system natychmiastowego zatrzymania wentylatorów po otwarciu drzwi 

 automatyczny system mycia komory pieca 

 automatyczny system płukania i odkamieniania wytwornicy pary 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 podstawa do pieca z prowadnicami 

 montaż pieca 

 szkolenie dla personelu  

 blacha do duszenia      5 sztuk, GN 1/1, stal nierdzewna 

 blacha gastronomiczna     5 sztuk, GN 1/1, stal nierdzewna 

 blacha do pieczenia na parze     5 sztuk, GN 1/1, stal nierdzewna 

 blacha do naleśników i jaj sadzonych  5 sztuk, GN 1/1, stal nierdzewna 

 ruszt pręgowy      2 sztuki, GN 1/1, stal nierdzewna 

 kosz do smażenia      1 sztuka, GN 1/1, stal nierdzewna 

 środek myjący w pojemnikach 1-litrowych   20 sztuk 

 

 

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAWY: 

Realizacja dostawy w terminie do 30 grudnia 2022r.  

Dostawa urządzenia fabrycznie nowego, a w razie jego uszkodzenia np. podczas 

transportu, wymiana w terminie do 7 dni  

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji w okresie minimum 24 miesięcy  

 

5.1 OPIS ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.  
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5.2. MIEJSCE DOSTAWY: 

Miejsce dostawy i montażu sprzętu do Zamawiającego:   

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku  

ul. Śląska 14, 44-206 Rybnik 

 

5.3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA -  100% 

Cena musi być wyrażona w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Dostawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 

realizacją przedmiotu zamówienia w tym także kosztów dostawy, przeszkolenia 

pracowników itd./itp 

 

5.4. WARUNKI PŁATNOŚCI:  

Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury. 

 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA,  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

a) Dostawca może złożyć jedną ofertę 

b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści.  

d) Oferta musi być podpisana własnoręcznie 

e) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub 

podpisane przez Dostawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane 

lub podpisane przez Dostawcę. 

f) Ofertę do niniejszego ogłoszenia należy złożyć  osobiście, w terminie do dnia 

07.12.2022r. w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Śląskiej 18a w Rybniku, pocztą 

tradycyjną/kurierem na adres: Szkoła Podstawowa nr 35 44-206 Rybnik, ul. Śląska 18a  

lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na 

adres: rybniksp35@gmail.com z oznaczeniem  OFERTA NA DOSTAWĘ PIECA 

KONWEKCYJNO-PAROWEGO 

 

 

7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:  

W terminie do dnia 08.12.2022r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty. 

 

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  

 formularz ofertowy; 

 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu; 

 projekt umowy. 

 

 

 


