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Zapytanie ofertowe nr 3L/2021 

 

Na realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza równowartości kwoty 

wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ust PZP na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia                 

i pomocy dydaktycznych do Pracowni Kulinarnej w ramach programu Laboratoria 

Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu. 

 

Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o 

finansach publicznych, w oparciu o „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych”. 

 

I       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są: zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych do Pracowni Kulinarnej w ramach programu Laboratoria Przyszłości 

do Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu, stanowiący załącznik nr 3. 

 

II      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1.  Ustala się termin wykonania zamówienia do 9 grudnia 2021 r.  

 

III    WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ 

DO OFERTY. 

 

W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu                  

do oferty załączyć należy: 

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału                       

w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 



IV     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

• Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentacji wykonawcy wraz z uzupełnionym załącznikiem nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

• Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty 

składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz              

z tłumaczeniem na język polski. 

• Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopii poświadczonej                          

za zgodność oryginałem przez wykonawcę. 

• Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki                      

lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. 

• Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/ 

kosztorysowym.* 

• Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu umowy                     

w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

• Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału                    

w postępowaniu. 

• Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty                     

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym 

przez zamawiającego.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania                     

bez podawania przyczyn. 

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                    

w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 

obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 

dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale 

lub kopii poświadczonej  notarialnie. 

 

V        SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

 

• Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne               

do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie,                         

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc                        

po przecinku.  

• Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów 

niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost                   

z zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne 

koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

• Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych 

informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu 



zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy 

związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.  

• Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne                               

do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty. 

 

VI     OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY. 

 

• Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował  następującym 

kryterium:  

Cena 100% 

 

C= Cn/Cbx100x______% 

 

gdzie: 

 C     – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 

 Cn    – oferowana najniższa cena oferty 

  Cb    – oferowana cena w badanej ofercie 

• -  wskaźnik stały 

   Inne kryteria – 0 %* 

 

• Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. Wszystkie 

obliczenia będą dokonywane z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający przyzna zamówienia wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość 

punków. 

 

VII     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

• Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do 

siedziby zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu lub  

  przesłać na adres sp3torun@o2.pl 

           (zaszyfrowana – hasło sms - 793-122-099) 

• Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2021 r. godz. 15:00; 

• Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane. 

• Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i 

złożenia. 

• Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w 

zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do 

terminu otwarcia ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie 

elektronicznej.  

• Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sp3torun@o2.pl




 

Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego 

 

 

Toruń, dnia 02.12.2021 r. 

Nr postępowania 3L/2021  

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego na 

……………………………………………………..………………….  

składam niniejsza ofertę. 

 

Nazwa wykonawcy 

……………………….……………………………………………………….. 

 

Adres 

……..…………………………………………..……………………………………...……… 

 

Tel ………………….…………………….  

Fax ………………………….…………………..……… 

 

REGON ………………………………..  

NIP ……………………………..……………………….. 

 

e – mail 

………………………………….……….………………………………………………….. 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  warunkami opisanymi w zapytaniu 

ofertowym na kwotę …………………………………….zł netto …………% VAT brutto 

………………. zł słownie  …………………………………………………………. 

 

Oświadczenie i informacje dla wykonawcy: 

• Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentacji wykonawcy. 

• Oświadczam/y*, że 

• Powyższe ceny zawierają wszelkie koszty jaki ponosi zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty; 

• W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia; 

• Dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całości zamówienia; 

• Zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 



• Zapoznałem/liśmy* się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

zdobyłem/liśmy* wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty; 

• Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany przedstawione w naszych dokumentach 

załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego. 

• W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz podejmiemy prace w w/w 

terminie i będziemy je prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu 

ofertowym i umowie. 

• Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie).                

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość i data)     (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  

W TORUNIU 

ul. Legionów 210 

87-100 Toruń 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  działając w imieniu Wykonawcy:  

 

 

 

 

 

 

 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i 

spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w zakresie:  

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

• zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość i data)     (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego 

 

 

Toruń, dnia 02.12.2021 r. 

Nr postępowania 3L / 2021 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH 

 

Lp.  Nazwa  Wymagania techniczne ilość Wartość 

brutto 

jedn. 

Wartość 

brutto 

1. Kuchenka 

elektryczna 

z piekarnikiem 

elektrycznym 

dostawa wraz z podłączeniem 

sprzętu 

2   

2. Zlew + kran dostawa z podłączeniem 2   

3. Zestaw garnków 

ze steamerem 

Zestaw składa się z 4 garnków o 

różnych wielkościach, z miarką 

w środku. Do każdego dołączona 

jest pokrywka.  

Garnki są przystosowane do 

każdego rodzaju kuchni, w tym 

płyt indukcyjnych i piekarników. 

Wszystkie elementy zestawu 

wykonane ze stali nierdzewnej, 

wielowarstwowe  dno 

zapobiegające przywieraniu. 

Można myć w zmywarce. 

• śr. garnków 16 cm, 18 cm, 20 

cm, 22 cm 

• poj. 2,1 l, 2,9 l, 3,9 l, 6,5 l 

3   

4. Patelnia Do kuchni gazowej, elektrycznej 

oraz płyty indukcyjnej. 

• śr. 28 cm 

4   

5. Komplet sztućców Łyżka stołowa, 6 szt. 

Widelec, 6 szt. 

Nóż, 6 szt. 

Łyżeczka, 6 szt. 

4   

6. Blender Ręczny blender  

W skład 

wchodzą akcesoria do 

3   



szatkowania, malakser, 

kubek z pokrywką oraz 

końcówka do ubijania 

piany. Dane techniczne: 

• Moc min.: 800 W • Napięcie: 

220–240 V 

• Poj. Kubka min.: 800 ml 

• Dł. przewodu zasilającego: 

min. 1,25 m 

 

7. Mikser Mikser z 5-stopniową regulacją 

prędkości 

i funkcją turbo. W skład 

wyposażenia wchodzą 

dwie trzepaczki i dwa haki. 

• moc 250 W • dł. przewodu min 

. 1,1 m 

3   

8. Robot 

wielofunkcyjny 

Robot kuchenny z 8-stopniową 

regulacją 

prędkości i 6 funkcjami: 

mielenia, miksowania, 

ubijania, szatkowania, ugniatania 

i rozdrabniania. 

W skład wyposażenia wchodzi: 

maszynka 

do mielenia, nasadka masarska, 

nasadka kebbe, 

3 rodzaje mieszadeł (mieszadło, 

trzepaczka, 

hak), wyjmowana tacka 

ociekowa. Robot jest 

zabezpieczony przed 

przegrzaniem i przypadkowym 

uruchomieniem. Ma 

antypoślizgową bazę. 

Elementy wykonane ze stali 

szlachetnej – można 

myć w zmywarce. Dane 

techniczne: 

• Moc: 1000 W 

• Napięcie: 220–240 V 

• Poj. misy: 4,5 l 

• Dł. przewodu: 1,2 cm 

• wym. 18 x 36 x 34,6 cm 

2   

9. Zestaw noży Noże o różnej długości i różnych 

końcówkach 

w zależności od przeznaczenia. 

Skład zestawu: 

3   



nóż do chleba, nóż szefa, nóż 

uniwersalny, nóż kuchenny i nóż 

do jarzyn. 

10. Deska do krojenia Wykonana z tworzywa 

sztucznego. Wym min. 40cm x 

30 cm.  

15   

11. Zastawa stołowa  

dla 1 ucznia 

Składa się z dużego płaskiego 

talerza, małego 

talerza, miseczki na zupę i 

kubka. 

24   

12. Sito do mąki  5   

13. Durszlak  5   

14. Stolnica Stolnica w kształcie trapezu z 

kołnierzem na krótszych bokach. 

Mała krawędź dolna 

uniemożliwia przesuwanie 

stolnicy podczas ugniatania 

ciasta. 

10   

15. Wałek Wykonany z drewna bukowego 

• dł. Min.  39 cm • śr. min. 6 cm 

10   

16. Miska metalowa 

mała  

Metalowa miska o poj. min 1,7 l. 10   

17. Miska metalowa 

duża  

Metalowa miska o poj. 3,5 l. 10   

18. Metalowa 

ubijaczka 

 4   

19. Lodówka wysoka Z zamrażarką, 

 SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA: 

• Pojemność całkowita: 269 l 

• Pojemność chłodziarki netto: 

194 l 

• Pojemność zamrażarki netto: 74 

l 

1   

20. Opiekacz Opiekacz z trzema wymiennymi 

płytkami: 

do kanapek, grillowania i 

robienia gofrów. 

• wym. 24,5 x 22,8 x 9 cm 

• moc: 750 W 

4   

21. Obieraczka ręczna Wykonana z tworzywa 

sztucznego. 

15   

22. Waga kuchenna Z funkcją tarowania i zmiany 

jednostek pomiaru: 

oz, ml, lboz i g. 

• udźwig 5 kg • wym. 13,8 x 18 x 

1,3 cm 

3   

23. Blacha do 

pieczenia 

wym. 24,5 x 36 x 6 cm 16   



24. Tortownica • śr. 26 cm 6   

25. Forma na muffiny Na 12 papilotek. 3   

25. Dozownik z 

miarką 

Wyposażony w miarkę, wygodny 

dziubek do precyzyjnego 

przelewania lub przesypywania i 

rączkę. 

Wykonany z tworzywa 

sztucznego.min. 1l.   

6   

26. Metalowa łyżka 

cedzakowa 

 3   

27. Metalowa chochla  3   

28. Łopatka   Wykonana z tworzywa 

sztucznego. 

3   

29. Szpatułka Nadaje się do mieszania. 

Wytrzymuje działanie 

wysokich temperatur.  

• temp. max. 100°C 

3   

30. Otwieracz do 

puszek 

ręczny 2   

31 Tarka Wykonana z tworzywa 

sztucznego. Różne kolory 

– sprzedawane losowo. • wym. 

13 x 10,6 x 20 cm 

6   

32. Łyżki do sałaty Dwie łyżki do sałaty. Jedna w 

formie widelca. 

 

6   

33. Wałek Wykonany z drewna bukowego 

• dł. 39 cm • śr. 6 cm 

15   

34. Pędzelek 

silikonowy 

Nadaje się do smarowania 

patelni i wkładek do opiekacza, 

a także mięs i wypieków. 

Odporny na działanie 

wysokich temperatur. Nie 

przywiera ani nie odkształca 

się. Łatwy do utrzymania w 

czystości. Różne kolory 

– sprzedawane losowo. • temp. 

max. 220°C 

5   

35. Rękawica 

kuchenna 

 10   

36. Fartuszki 

kuchenne 

W rozmiarze uniwersalnym 

dzięki regulacji za pomocą 

suwaka. Fartuszki są wiązane w 

pasie. Wykonane z  bawełny. 

15   

37. Czajnik 

elektryczny 

Czajnik o pojemności 1,7 l ze 

wskaźnikiem poziomu wody. 

Wyposażony w płaską grzałkę, 

filtr antywpaienny i obrotową, 

antypoślizgową podstawę ze 

4   



schowkiem na przewód 

sieciowy. 

Czajnik ma funkcję łatwego 

otwierania dzięki przyciskowi w 

rączce, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem oraz podświetlany 

włącznik. Obydwa z tworzywa 

sztucznego. 

• moc: 1800 – 2150 W • dł. 

Przewodu min.  0,7 m 

38. Miska plastikowa 

5 l 

 15   

40. Gwarancja i 

wsparcie 

techniczne  na 

zakupiony sprzęt i 

wyposażenie 

gwarancja co najmniej 12 

miesięcy, autoryzowany serwis i 

wsparcie techniczne na terenie 

Polski, instrukcja obsługi w 

języku polskim (niekoniecznie 

papierowa). Interfejs w języku 

polskim lub angielskim.  

   

41. Szafka kuchenna 

ze 

zlewozmywakiem 

i ociekaczem 

• Zawiera zlew, armaturę i 

zestaw odpływowy 

• Zlew z ociekaczem, wykonany 

ze stali 

nierdzewnej; montaż nablatowy, 

szerokość 

całkowita: 76 cm; wymiary 

wewnętrzne: 

szer. 39 x gł. 36 x wys. 15 cm 

• Blat wykonany z płyty 

wiórowej powlekanej HPL, 

wodoodporny 

• bez półki 

• Wymiary: szer. 82 x gł. 60,5 x 

wys. 86 cm 

- Montaż zlewozmywaka oraz 

przyłączy wodno-kanalizacyjnych  

wykonane przez specjalistę w 

ramach usługi dostawy i montażu 

2   

42. Umywalka do 

mycia rąk 

- Montaż umywalek oraz 

przyłączy wodno-kanalizacyjnych  

wykonane przez specjalistę w 

ramach usługi dostawy i montażu 

2   

43. Szafka kuchenna z 

3 szufladami 

Wyposażona w wytrzymałe, 

trwałe szuflady 

kasetowe z metalowymi 

prowadnicami, z mechanizmem 

samodomykającym. Nóżki 

umożliwiają wypoziomowanie 

szafki. 

• wym. górnej szuflady: 70 x 42 

x 7 cm 

2   



• wym. dolnych szuflad: 70 x 42 
x 23 cm 
• wym. szafki 82 x 60 x 82,2 cm 
 
 

44. Szafka kuchenna  
wisząca z 
drzwiczkami 

• 1 półka • wym. 82 x 35 x 40 cm 2   

45. Stół roboczy 
kuchenny z 
gniazdem 
zasilającym 

Stół wyposażony w potrójne 
gniazdo z zestawem do 
mocowania 
pod blatem. W blacie znajduje 
się przelotka do wygodnej 
organizacji kabli. 
• wym. blatu 90 x 90 cm 
• wym. stelaża 80 x 80 cm 

8   

46. Wózki kelnerskie Wózek 3-półkowy 
• wym. półek 83 x 51 cm • wym. 
wózka 86 x 54 x 92 cm 
• maksymalne obciążenie 145 kg 

3   

47. Pojemnik na 
kółkach do 
segregacji 
odpadów 110 L 

poj. 110 l • wym. 58 x 52 x 88 
cm 

8   

48. Zmywarka  Wolnostojąca, szerokość max 60 
cm 

1   

49. Taboret obrotowy Taboret z okrągłym siedziskiem i 
regulowaną wysokością 
siedziska na kółkach. Siedzisko 
wykonane ze sklejki. • śr. 
Siedziska min. 29,7 cm • reg. 
Wysokość min.  43,7 x 56,5 cm • 
szer. całkowita krzesła 62 cm 

25   

50 Stół roboczy 
kuchenny  

• wym. blatu 90 x 90 cm 
• wym. stelaża 80 x 80 cm 

5   

 
 


