
 

 

         Kraków, dnia 27.03.2017 

HoReCa Service s.c. Mateusz Ross, Łukasz Cieślikowski 
ul. Chorzowska 3 
30-498 Kraków  
Nip: 6792988532 
www.horecaservice.pl 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/01/2017 
(dotyczy zakupu Maszyny do czyszczenia ultradźwiękami) 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
HoReCa Service s.c. Mateusz Ross, Łukasz Cieślikowski 
ul. Chorzowska 3 
30-498 Kraków  
NIP: 6792988532 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Maszyny do czyszczenia ultradźwiękami w ramach 
projektu „Stworzenie innowacyjnego i ekologicznego centrum obsługi sprzętu cateringowego 
i kuchennego.” współfinansowanego ze środków UE oraz budżetu Państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2 Innowacje w MŚP. 

 
2. Kod CPV 42995000-7 

 
3. Szczegółowy opis i parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 

• Max. Moc 1500W, 

• czas czyszczenia sprzętu aluminiowego max 30 min, 

• czas czyszczenia sprzętu ze stali nierdzewnej max 15 min. 
 

4. Proszę o podanie ceny netto uwzględniając koszty montażu, dostawy i rozruchu urządzenia. 
5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.02.2018 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Oferta powinna: 
- być opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać dane dotyczące: adresu lub siedziby oferenta, numeru telefonu, numeru NIP, 
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać termin obowiązywania oferty (nie mniej niż 36 m-cy); 
 



 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej za adres: 
lc@horecaservice.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. 
Rzemieślnicza 22, 30-363 Kraków, do dnia 3.04.2017 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z 
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Ocena ofert nastąpi w przeciągu 7 dni od daty zakończenia postępowania ofertowego, a 
wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu 
oceny i ogłoszenie w terminie 2 dni w siedzibie firmy HoReCa Service s.c. oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.horecaservice.pl.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.horecaservice.pl. 

 
 
VI. OCENA OFERT 
 
      Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 

1 - Cena – 70% (C) 

2 – Parametry techniczne urządzenia– 15% (P) 

3 – Okres obowiązywania gwarancji – 15% (G) 

Wykonawca poda cenę całkowitą uwzględniającą wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie ponosił 

w związku z realizacją zamówienia. Zaproponowana przez Wykonawcę cena zostanie podana w 

rozbiciu na cenę netto i podatek VAT. 

 

Sposób oceny ofert:  

 

1 - Cena (C):  

 

Wykonawca,  który  zaoferował  najniższą  cenę netto  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów – 80. 

Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:  

C =  Najniższa oferowana cena netto /  Cena brutto w rozpatrywanej (netto) x 70  

 

2 – Parametry techniczne urządzenia– (P): 

Zamawiający  będzie  dokonywał oceny porównawczej parametrów technicznych urządzeń 

przedstawionych przez oferentów. Oferta przedstawiające urządzenie o najwyższych parametrach, 

zgodnie z wytycznymi wskazanymi w punkcie II zapytania otrzyma najwyższą możliwą ilość punktów.  

3 – Okres obowiązywania gwarancji –  (G) 

http://www.interkraz.com.pl/
http://www.interkraz.com.pl/


 

 

Zamawiający dokona oceny dokumentacji pod kątem okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta, która będzie zakładała najdłuższy okres obowiązywania 

gwarancji. 

 
   
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faxu. 
 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym 
z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dodatkowych informacji udziela Łukasz Cieślikowski pod numerem telefonu 787 494 975 
oraz adresem email: lc@horecaservice.pl.  

 
 


