
FORMULARZ - OFERTA 
do Zapytania ofertowego

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto pn:

Zakup wyposażenia do kuchni

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP 692-23-02-00, tel. 76 8439-519, chok-chobienia@wp.pl
Nazwa i adres Oferenta

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

adres …….................................................................……… …………………..............

NIP……...........................……………………………..… REGON...............................................................................

tel./fax ………...............……..……… e-mail. ….…................…..…………..

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE jm. Ilość CENA 
jednostkowa 
brutto  w zł

Wartość 
brutto w  zł 

Uwagi 

1 Patelnia uchylna nierdzewna na stelażu – Stalgast
np. ( 778002/778001)
wymagane parametry min.: wysokość 912 mm, 
głębokość 786 mm, szerokość : 700 mm, 
• powierzchni robocza min. 0,27m2
• misa wykonana ze stali nierdzewnej o głębokości do 

150mm i pojemności ok.40l
• 9 elementów grzewczych – każdy o mocy 600W
• napięcie 400V
• moc elektryczna 5,4kW, 
• zasilanie prąd
• temperatura max 300ºC
• wydajność 100 kotletów/h

Szt. 1 Kod produktu 
778002      /778001

(proszę zaznaczyć 
odpowiedni)

2 Stół przyścienny z półką 
• wymiary: 1400 x 700 x 850mm
• ilość półek 1 szt.
• materiał wykonania: stal nierdzewna

Szt. 2

3 Stół przyścienny z półką 
• wymiary: 1500 x 700 x 850mm
• ilość półek 1 szt.
• materiał wykonania: stal nierdzewna

Szt. 2

4 Stół ze zlewem dwukomorowym (P) z szafką 
• wymiary: 1500 x 700 x 850mm
• materiał wykonania: stal nierdzewna

BEZ PÓŁKI pod zlewami

Szt. 1 BEZ PÓŁKI

Razem

Dostawa

Rabat

RAZEM (przewidywany koszt zamówienia) 

Termin obowiązywania oferty Do  15 grudnia 2015

Słownie złotych: ......................................................................................................................

……..............................……….. ………………………………………….
 Miejsce i data Podpis i pieczęć Oferenta

mailto:chok-chobienia@wp.pl


ZAPYTANIE  OFERTOWE 

na zakup wyposażenia do kuchni
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro. 

Chobieński Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na zakup, dostawę wyposażenia
I. Zamawiający

Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel. 76 843 95 19, 76 843 95 09 
fax 76 843 95 19
NIP: 692-23-02-008
REGON: 390950200

II. Przedmiot zapytania ofertowego 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do kuchni wyszczególnionych w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego do świetlic administrowanych przez 
CHOK i wskazanych przez Zamawiającego.

III. Termin realizacji 
1. Dostawa będzie zrealizowana w terminie do 15 października  2015 r. 

IV. Warunki realizacji 
1. Wyposażenie dostarczone będzie na koszt Dostawcy, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego w 
formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę. 
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert 
nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są 
ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
6. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych 
w niniejszym zapytaniu. 
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert  wariantowych.

V. Forma składania ofert 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy. 

VI. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

– email na adres: chok-chobienia@wp.pl, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na zakup wyposażenia do kuchni” 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 24.08.2015 r. Na adres email: chok-chobienia@wp.pl 
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 

VII. Kryteria wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto oraz wartość, zgodnie z podanymi jednostkami miary. 
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Katarzyna Przeworska  tel. 76 8439-519, 76 843-9509 
                                                                                                             
      Dyrektor 

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury

                                                                                                                                   Katarzyna Przeworska
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