
ZPO.271.1.2020      Janów Podlaski, 08.07.2020r.
  

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020 
Na zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych 

Szkole Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim realizowanego w 

ramach modułu 3, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:        

Zespół Placówek Oświatowych  
ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski 
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zakup, dostawa i montaż  wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych Szkole 

Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim realizowanego w ramach modułu 

3, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wg. Następującego 

zestawienia: 

  

L.p. 
Rodzaj planowanego wyposażenia 

lub usługi związanych z realizacją zadania 
Liczba 

jednostek 
Rodzaj 
miary 

1 
Piec konwekcyjno-parowy Hendi Nano - 
elektryczny, sterowanie elektroniczne 12x GN 
1/1 

1 szt. 

2 
System myjący do pieców  

Hendi Nano 

1 szt. 

3 
Podstawa do pieca konwencyjno - parowego 
Hendi  

1 szt. 

4 Zmiękczacz do wody automatyczny 1 szt. 

5 
Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 
20 mm 

12 szt. 

6 
Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 
40 mm 

12 Szt. 

7 
Pojemnik stalowy, perforowany, GN 1/1, H 
65mm 

10 Szt. 

8 
Szafa chłodnicza lakierowana,  

V 573 l 

1 Szt. 

9 
Szafa chłodnicza 2 drzwiowa lakierowana, GN 
2/1, V 1173 l 

1 Szt. 

10 Patelnia elektryczna 64 l 9,0 kW 1 Szt. 

11 
Obieraczka do ziemniaków z płuczką, 
nierdzewna 

1 Szt. 



12 Separator SO35-0.00 1 Szt. 

13 
Regał chromowany, 4 półki, składany, 
1220x610x1800 mm 

1 Szt. 

14 
Szafa magazynowa,drzwi suwane 
1200x600x2000 mm 

1 Szt. 

15 
Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad 
(P),drzwi skrzydłowe 1900x700x850 mm 

1 Szt. 

16 
Waga magazynowa, legalizowana, zakres 150 
kg, dokładność 50 g 

1 Szt. 

17 
Stół stalowy z półką ze zlewem 1-komorowym 
prawym, skręcany, 1000x600x850 mm 

1 Szt. 

18 
Stół stalowy bez półki ze zlewem 1-
komorowym, skręcany, 600x600x850 mm 

1 Szt. 

19 
Stół stalowy z półką ze zlewem 1-
komorowym, spawany, 600x600x850 mm 

2 Szt. 

20 Okap przyścienny skośny 1200x1100 +łap. 1 Szt. 

21 
Szafa mroźnicza lakierowana, wnętrze z ABS, 
V 129 l 

2 Szt. 

22 
Szatkownica do warzyw, CL50, P 550 W, U 400 
V 

1 Szt. 

23 Zestaw 6 tarcz tnących, O 190 mm 1 Szt. 

 

 
  
Miejsce usługi (szkoła),  

Adres: Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego ul. 1 Maja 5, 

21-505 Janów Podlaski 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT lub rachunku. 
3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z 
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie 
oryginału(załącznik nr 1Formularz ofertowy) lub skanu. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, 

kuriera(decyduje data wpływu) - pod adres: Zespół Placówek Oświatowych , ul. 1 Maja 

5, 21-505 Janów Podlaski 



 lub wysłana mailowo na adres zpo@janowpodlaski.pl do dnia 17.07.2020r do godz. 10.00(decyduje 
data wpływu). 
 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od dnia podpisania umowy(załącznik 2)  do 29.08.2020r. 
 

VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena – 100%. 
  

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.  
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Podskok , adres e-mail zpo@janowpodlaski.pl , telefon : 507072568 
 
Gwarancja: minimum 24 miesiące 

 

Wraz z towarem wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, 

instrukcje obsługi w języku polskim, atesty, certyfikaty i inne związane z towarem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

mailto:zpo@janowpodlaski.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Zespół Placówek Oświatowych w 

Janowie Podlaskim, który reprezentuje Dyrektor Zespołu. Z administratorem moz na 
kontaktowac  się pisemnie na adres: ul. 1 Maja 5, 21-505 Jano w Podlaski, drogą e-
mailową pod adresem: zpo@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem 
telefonu: 83 341 21 41. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem siedziby 

administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod 

numerem telefonu 83 341 30 73. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda 

wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm). 

4. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż 

co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie 

dostępu do Pani/Pana danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w 

szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 

ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego w ust. 3 celu, a po tym czasie – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną opracowaną 

na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm). 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości 

uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 

rozporządzenia „RODO”, 

3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 rozporządzenia „RODO”, 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 

rozporządzenia „RODO”, 

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia 



publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim 

udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może 

żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w 

szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm). 

8. Pani/Pan dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

9. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana 

dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w punkcie 4 zdanie drugie.  

 
 

 
 

 


