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ił*ffi#ilffi,# oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia
" " ---"gastrdfróffiibznego dla Powiatow ego Zakładu AkĘwności Zawodowej

w Łęcznej

ZńącznikNr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowe go Zal<ładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wafiości szacunkowej ponizej 30.000 euro
- 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zarnówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla
Powiatowego Zal<ładu Aktyrłmości Zawodowej w Łęcznej, wg CpV39220Ó00-0,
39221000-7

2) Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik Nr 1.

3) Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się
na koszt Wykonawcy.
ZamawiĄącY odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznęgo
w przypadku j ego złej jakości.
WYkonawcaudzięli gwarancji na wyposazenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją
udzielaną pr zez pro duc enta.

6) Zanawiający dopuszcza mozliwość przedstawienia w ofercie asortymentu
równowaznego (irrnego niż podany ,,z nzwy" ptzez Zamawiającego w formularzu
ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o tatich samych lub
lePszYch parametrach technicznych, j akościowych, funkcj onalnych, użytkow}c h or az
dopuszczone do użytkowania w gastronomii.

7) Zamawiąący zobowiązĄe się zapłació za przedmiot zamówienia przelewem
baŃow}'m na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia
na Podstawie Protokołu zdawczo - odbiorczego i wystawionej fakturi yAT ptzez
Wykonawcę.

4)

5)

2. Wskazanie środków przewidzianych
Powiatowego ZaL<ładu Aktywności
budZetowym ( dział, rozdziń):
Dziń 852, RozdziŃ 85295, § 42IO,
Akty"wności

na realizację zadartia w planie finansowym
Zawodowej w Łęcznej w danym roku

źtódła finansowania: Zal<ładovr,y Fundusz

3. WYkaz zawierąący wykonawców, do których vłydziń zamawiający skierował
zap7tanie ofertowe:

1) SYNERGIA GASTRO, ul. Łukasińskiego 4,50-436 Wrocław, synergiagastro@wp.pl
2) GAMA GASTRO, UL. Rudnicka26,20-I40 Lublin, gamagastróątuUtii.tro*"-łt, '
3) MEGAST, Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl, -
4) MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul, Bursaki 18, Lublin, info@multifrigo.pl,
5) INVESTHORECA, ul. Bolesława Prusa L5Ia, 33-30b Nowy Sącz,

biuro @inve sthoreca.pl
6) SPEC GASTRO, ul. Wiosenna 127,42-622 Świerklaniec, biuro@specgastro.pl

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:


