Kraków, dn. 17-10-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Polski Karp Sp. z o.o.- Organizacja Producentów
Ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
Tel. 12 623 72 80
biuro@polskikarp.eu
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
ZAKUP SAMOCHODU SKLEP/BAR Z ZABUDOWANĄ
SPECJALISTYCZNĄ

I

WYPOSAŻONĄ

PRZYCZEPĄ

Opis przedmiotu zamówienia
Samochód z wyposażeniem, zabudową oraz przyczepą z zabudową:
1) Samochód (podwozie)
Dane techniczne samochodu (minimalne wymagania):
Moc- od 120 do 160 KM
Rodzaj skrzyni (liczba przełożeń ) – ręczna (6)
Wyposażenie:
-klimatyzacja manualna
2) Zabudowa samochodu:
Nadwozie z płyt warstwowych, izolowanych. Płyty wzmacniane profilami aluminiowymi. Drzwi wejściowe z tyłu
zabudowy. Stopień tylny ze stali. Wymiary: długość 4,00m, szerokość 2,30 m, wysokość wnętrza od 2 m do 2,10
m.
Otwieranie :
- Bok prawy, na całej szerokości otwierany manualnie od zewnątrz
- Wejście i przejście do kabiny : Wejście-tył zabudowy, brak przejścia do kabiny.
a) Wyposażenie zabudowy:
-witrynka chłodnicza mini na napoje o pojemności 58 l
-witryna ekspozycyjna, chłodnicza z szybami uchylnymi o pojemności 430 l
-oświetlenie w witrynie typu LED
-inox w witrynie
-waga sklepowa elektroniczna legalizowana do 40 kg,
-półka nad wiatą głębokość 200 mm, długość 3000 mm
-składana półka przed witryną i blatem szerokość od 3000mm do 3500mm, głębokość od 200mm do 250mm
-szafka socjalna z poliestru szerokość 600 mm, głębokość 335 mm, wysokość 785
-ścianka działowa oddzielająca kącik sanitarny od części ekspozycyjnej.
-okap wentylacyjny z wentylatorem elektrycznym, łapaczami tłuszczu oraz oświetleniem o mocy 0,19 KW
-dwukomorowa frytownica pojemność 2 x 8litrów
-komora na agregat prądotwórczy
-instalacja gazowa (propan) do urządzeń gastronomicznych
-stałe podłączenie wody
- dwukomorowa umywalka z ciepłą i zimną wodą z pogrzewaczem do wody oraz pompką elektryczną.
-blat roboczy na całej długości zabudowy z poliestru, długość 4000 mm, szerokość od 650 mm do 750mm
-instalacja elektryczna 230V
-skrzynia elektryczna z bezpiecznikiem różnicowym, 1 gniazdo wewnętrzne podwójne
-dwa dodatkowe gniazda wewnętrzne, kabel do podłączenia
-agregat prądotwórczy moc od 5,0 do 5,3 kW, pracujący podczas przemieszczania się pojazdu

-smażalnik do ryb pojemność od 55 do 65 litrów
-grill gazowy do użytku zewnętrznego, 3 niezależne palniki
Przyczepa wraz z zabudową :
Przyczepa bez nadkoli, 2-u osiowa, zabudowana na podwoziu. Zabudowa przyczepy z płyt warstwowych
poliuretanowych (lub równoważnych). Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe z aluminium oraz blach
nierdzewnych. Podłoga wodoodporna .Przyczepa podzielona na 3 części, oddzielone od siebie ścianami działowymi:
cz. magazynowa o dł. od 960 mm do 1000 mm, część przeznaczona do montażu basenu wraz z osprzętem
(dostarczonego przez kupującego) , długość części środkowej od 2000 mm do 2010 mm. Wiata na całej wysokości
przyczepy. Część chłodnicza o długości od 960 mm do 1000 mm; system chłodzenia.
Wzmocnienie w ścianach pod rolety. Oświetlenie led w każdej z komór,
Samochód oraz przyczepa mają spełniać normy higieniczne obowiązujące w Unii Europejskiej jak i w Polsce.
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium

Waga

1.
Cena netto
100%
2.
3.
…
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada zawartym w zapytaniu ofertowym kryterium – najkorzystniejsza
cena netto.

Termin realizacji 30-11-2018 r.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu parametry mogą wskazywać na producentów
produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych
produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości
produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do
stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry
techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu . Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie
zostanie unieważnione.
Termin składania ofert upływa w dniu :31-10-2018 r.

Adres mailowy : biuro@polskikarp.eu
lub
listem poleconym na adres :
Polski Karp Spółka z o.o. – Organizacja
Producentów
ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
lub
faxem :
Tel./fax : 12 623 72 80
należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:




dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
wartość oferty netto/brutto.

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

