
 
 SPECYFIKACJA  

 
 
 

Dostawa sprzętów gospodarstwa domowego   

 do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie  

 
 
 
  
 

 
 

 POSTĘPOWANIE  W  TRYBIE  
ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
I. Informacje wprowadzające. 

 
Zamawiający:  GMINA  LUBLIN -   NIP  946 25 75 811 
  Plac Króla Władysław Łokietka 1 
  20-109 Lublin  

 
Odbiorca:  Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie  

20-128 Lublin; ul Lwowska 28 
Tel. 81 466 55 60, Fax. 81 466 55 61, godz. pracy: 700 - 1500   
Strona  internetowa: www.zow.bip.lublin.eu   
e-mail: adma@zow.lublin.eu 

 
II. Tryb postępowania. 

 
Zapytanie ofertowe  o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - Art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 35/2015 Dyrektora 
Zespołu Ośrodków Wsparcia z dnia 12 listopada 2015 r..  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Główny przedmiot zamówienia: kody wg. CPV: 
 

39710000-2  - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 
 
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętów gospodarstwa domowego do 

Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28, tj.: 

Lp. Nazwa Ilość Opis 

1. Kuchenka 
mikrofalowa z 
grillem  

2 szt. Pojemność 21 – 25 litrów. 
Moc mikrofal 800 W. 
Sterowanie elektroniczne. 

• funkcje podstawowe:  

• gotowanie,  

• grill (moc 1000W),  

• podgrzewanie,  

• rozmrażanie. 
Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę za pomocą 
uchwytu. 
Automatyczny dobór czasu gotowania. 
System rozprowadzania mikrofal: przestrzenny. 
Funkcje dodatkowe: 

• poziomów mocy min. 5,  

• sygnał dźwiękowy zakończenia pracy,  

• timer,  

• wyświetlacz LED,  

• zegar. 
Wyposażenie: 

• talerz obrotowy, 

• podstawka talerza obrotowego , 
Zasilanie 230 V. 

2. Robot 
planetarny 

1 szt. Moc min. 1000 W. 
Ilość prędkości mieszadeł: min 10. 
Obudowa wykonana z metalu. 
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Ruchoma uchylna głowica napędu. 
Planetarny ruch nasadek. 
Wyposażenie: 

• dzieża ze stali nierdzewnej o pojemności 4 – 4,5 l. 

• demontowalna osłona dzieży z plastiku, 

• rózga, 

• mieszadło, 

• mieszacz hakowy do ciast, 

• instrukcja obsługi w języku polskim,  

• karta gwarancyjna. 
Zasilanie 230V. 

3. Grill elektryczny 
2 funkcyjny  

1 szt. Moc min. 2000 W. 
Wykonany z metalu. 
Kolor obudowy INOX. 
Uchwyt wykonany z tworzywa zapobiegającemu 
oparzeniom. 
Funkcje: 

• zamykany grill klasyczny, 

• otwarta plancha (otwarcie grilla o 180⁰). 
Regulowany termostat min. 4 poziomy mocy. 
Wyjmowane płyty grzewcze. 
Płyty grzewcze pokryte nieprzywierającą powłoką. 
Możliwość mycia w zmywarce: tak (płyty i taca ociekowa)     
Długość przewodu zasilającego min. 1 m. 
Lampka sygnalizująca osiągnięcie nastawionej temperatury. 
Wyposażenie: 

• instrukcja obsługi w języku polskim,  

• karta gwarancyjna. 
Zasilanie 230 V 

4. Gofrownica 1 szt. Moc: min. 1400 W. 
Kolor obudowy: INOX 
Kształt gofrów: prostokątny. 
Powłoka płyty: zapobiegająca przywieraniu. 
Termostat z regulacją temperatury. 
Ilość gofrów do jednoczesnego przygotowania: 2 szt. 
Termostat: Tak. 
Lampka sygnalizująca podłączenie do sieci. 
Lampka sygnalizująca osiągnięcie nastawionej temperatury. 
Wyposażenie: 

• instrukcja obsługi w języku polskim,  

• karta gwarancyjna. 
Zasilanie 230 V. 

5. Wyciskarka 
wolnoobrotowa 
do owoców 

1 szt. Moc: min. 220 W. 
Ilość obrotów na minutę: min. 50. 
Wielkość otworu wlotowego: min. 70 mm. 
Pojemność pojemnika na sok: min. 0,75 litra. 
Pojemność pojemnika na miąższ: min. 0,75 litra. 
Funkcja zapobiegania kapaniu soku podczas wymiany 
pojemników podczas pracy. 
Posiada bieg wsteczny 
Wyposażenie: 

• różne sita umożliwiające przygotowanie przynajmniej 
trzech rodzajów napojów: 

o soków 
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o koktajlów mlecznych 
o koktajlów owocowych 

• dociskacz, 

• szczoteczka do czyszczenia, 

• instrukcja obsługi w języku polskim,  

• karta gwarancyjna. 
Kolor obudowy inox/srebrny. 
Zasilanie 230 V. 

6. Czajnik 
elektryczny 

1 szt. Moc min. 2200W. 
Obudowa metalowa. 
Uchwyt plastikowy. 
Pojemność: min 1,7 l. 
Wskaźnik poziomu wody: tak. 
Automatyczne otwieranie pokrywy. 
Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody. 
Automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy. 
Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika.  
Typ grzałki: płaska. 
Obrotowa podstawa. 
Podświetlany włącznik. 
Filtr zatrzymujący osady.  
Kolor obudowy: inox/srebrny. 
Wyposażenie: 

• instrukcja obsługi w języku polskim,  

• karta gwarancyjna. 
Zasilanie 230 V 

7. Blender 1 szt. Moc min. 700 W. 
Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów. 
Ilość prędkości (min. 10). 
Funkcja Turbo: Tak. 
Praca pulsacyjna: Tak. 
Funkcje: 

• krojenie, 

• rozdrabnianie; 

• ubijanie, 

• miksowanie. 
Wyposażenie: 

• metalowa stopa miksująca wykonana z metalu, 

• mieszadło do ubijania piany, 

• pojemnik roboczy o pojemności 0,5 – 0,7 l, z miarką, 
wykonany z tworzywa, 

• rozdrabniacz  z wyjmowanym ostrzem ze stali 
szlachetnej, 

• 2 pokrywki, 

• instrukcja obsługi w języku polskim, 

• karta gwarancyjna. 
Kolor: czarny / inox. 
Zasilanie: 230V 

8. Chłodziarko – 
zamrażarka 

1 szt. wysokość 195 – 210 cm 
szerokość: 58 – 62 cm 
oddzielne drzwi do zamrażalnika i lodówki 
zamrażalnik: na dole, pojemność netto min. 95 l, liczba 
szuflad 3, 
chłodziarka: na górze, pojemność netto min. 250 l, liczba 
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półek 4 
klasa energetyczna A+ lub wyższa 
oświetlenie wnętrza LED 
sterowanie temperatury lodówki: elektroniczne 
możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi 
automatyczne rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki 
alarm otwartych drzwi 
dozownik wody 
system no Frost 
kolor biały 
zasilanie 230 V 

9. Zmywarka 
gastronomiczna 
do naczyń z 
funkcją 
wyparzania 

1 szt. Zmywarka przeznaczona do mycia wszelkiego typy naczyń 
stołowych: 

• talerzy, 

• szkła, 

• kubków, 

• sztućców, 

• tac GN. 
Wykonana ze stali nierdzewnej. 
Sterowanie elektromechaniczne. 
Pompa spustowa. 
Dozownik płynu myjącego. 
Moc grzałki min. 3kW. 
Ramiona myjące góra – dół. 
Wymiary kosza min 50 / 50. 
Minimum 5 koszy: 

• uniwersalny, 

• do talerzy płytkich, 

• do talerzy głębokich, 

• na szkło, 

• na sztućce. 
Wydajność 25 cykli / h. 
Zasilanie 230 V. 

10. Chłodziarko 
zamrażarka  

1 szt. • wysokość: 140 - 160 cm 

• szerokość: 53 – 56 cm 

• oddzielne drzwi do zamrażalnika i lodówki 

• zamrażalnik: na górze, pojemność netto min. 40 l, liczba 
półek 1, 

• chłodziarka: na dole, pojemność netto min. 165 l, liczba 
półek 4 

• klasa energetyczna A+ lub wyższa 

• poziom hałasu max 40 db 

• oświetlenie wnętrza 

• sterowanie temperatury lodówki: mechaniczne 

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi 

• kolor biały 

• zasilanie 230 V 

11. Chłodziarko - 
zamrażarka  

1 szt. • wysokość: 175 - 185 cm 

• szerokość: 59 – 61 cm 

• oddzielne drzwi do zamrażalnika i lodówki 

• zamrażalnik: na dole, pojemność netto min. 95-100 l, 
liczba półek 3, 

• chłodziarka: na górze, pojemność netto min. 210 l, liczba 
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półek 4 

• klasa energetyczna A+ lub wyższa 

• poziom hałasu max 39 db 

• oświetlenie wnętrza LED 

• system zapobiegający powstawaniu szronu i lodu 
zarówno w części chłodzącej, jak również mrożącej (no 
Frost lub porównywalny) 

• sterowanie temperatury lodówki: elektroniczne 

• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi 

• kolor biały 

• zasilanie 230 V 

 
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie 
atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych 
odpowiednimi przepisami. Dostarczone przedmioty powinny być zapakowane w oryginalne 
opakowania, umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktów i bez oznak otwierania. 
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę (dowóz we wskazane miejsce w 
ustalonym terminie, rozładunek, wniesienie) na własny koszt i ryzyko.  
6. Sprawdzenie przedmiotu dostawy będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot 
dostawy jest wolny od wad fizycznych, działa zgodnie z przeznaczeniem, a w 
szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. 
7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich użytkowanie, 
b) nie odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności oczekiwaniom Zamawiającego, 
Wykonawca na własny koszt wymieni je na nowe, prawidłowe i niewadliwe w terminie 7 dni  
od stwierdzenia powyższych faktów. 
Za dzień zakończenia wszystkich – z wyjątkiem wynikających z rękojmi gwarancji – 

zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym 

zostanie podpisany przez strony bez zastrzeżeń protokół  odbioru zamówienia. 

 

IV. Termin  wykonania  zamówienia. 
 
Termin dostawy:  2 tygodnie od dnia podpisania umowy, nie później niż do 23 listopada 
2019 r. 
 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1); 
2. Wzór umowy (Zał. nr 2); 
3. Aktualny odpis z KRS  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
  
Uwaga! Dokumenty jakich żąda Zamawiający muszą być złożone w oryginale lub w 
formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
/osoby uprawnione/ do podpisania oferty. 

 
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania dokumentów. 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji. 
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2. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać  na numer faksu: 

81 466 55 61 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.oo do 15.oo.    

3. Korespondencję w formie poczty elektronicznej wykonawcy są zobowiązani przesyłać na 

adres: m.wartacz@zow.lublin.eu 

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się  z wykonawcami. 
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Michał Wartacz -  tel. 
81-466 55 60.   

 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.  
 
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej trwałą techniką.   

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.  

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu oferenta  

4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej 

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta  powinna być zamknięta w 

sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści. 

7. Koperta powinna być zaadresowana według  poniższego wzoru:  

 
Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie 

20 – 128 Lublin, ul. Lwowska 28 

 
oraz oznakowana:  
Oferta na:  
 
Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego do Zespołu Ośrodków Wsparcia w 
Lublinie 
 
8. Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych 
dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich 
stron oferty. 
    
IX. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 

1. Oferty należy złożyć w ZOW w Lublinie,  przy ul. Lwowskiej 28, Dział Administracji - 

pok. 101 do dnia 30.10.2019 r. do godz.10.00. 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
 
X. Ocena ofert. 
 
1. Ocena Wykonawców i ofert. 

1.1  Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku nie spełniania warunków udziału 
lub nie złożenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów. 
1.2.  O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, których ofertę 
odrzucono, podając uzasadnienie. 
1.3 Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

 

https://poczta.wp.pl/k/
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2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
2.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach: 
Cena – znaczenie 90 % 
Okres gwarancji - znaczenie 10 %  

 
Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN. 
Cena musi obejmować całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego (w tym koszt 
dostarczenia do siedziby zamawiającego). 

1)  ilość punktów w kryterium: Cena, rozumiana jako wartość całkowita oferty brutto za 
wykonanie zamówienia, zostanie obliczona według wzoru:  

  
K1= (Cm /C)*90  
 
K1- Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny  
Cm-Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert  
C- Cena analizowanej oferty  

 

2)ilość punktów w zakresie kryterium: okres gwarancji najwyżej punktowana będzie 
oferta z najdłuższym okresem gwarancji (w miesiącach). Punktacja zostanie przyznana 
na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:  

 
K2= (G /Gm)*10  
 
K2- Liczba punktów przyznanych za kryterium okres gwarancji  
Gm-Najdłuższy okres gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert  

G- Okres gwarancji analizowanej oferty  
 
Uwaga: 

• okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-cy pełnych miesięcy (2 lata) w 
przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub 
nie podania (brak wpisania) okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona; 

• w przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 
miesięcy, Zamawiający do obliczeń przyjmie okres gwarancji = 60 miesięcy.  

• oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach w Formularzu 
ofertowym. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy 
go na miesiące zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.  

• ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów oferty uzyskanych w każdym z 
kryteriów oceny oferty. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać 
wykonawca wynosi – 100,00 pkt., 

• obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2.2 Maksymalna ilość otrzymanych punktów dla danej oferty wynosi 100. Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w 
obowiązujących kryteriach. 
2.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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2.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
2.5. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z zestawieniem złożonych ofert 

zostanie opublikowane na stronie internetowej: http://www.zow.bip.lublin.eu/ 
 
XII. Informacja o formalnościach po wyborze oferty.   
 
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie  i miejscu zawarcia umowy. 
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze  sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
XIII. Wzór umowy na wykonanie zamówienia.  

 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.  

 
XIV. Załączniki.   
 
Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:  
 
Załącznik nr 1: Formularz oferty; 
Załącznik nr 2: Wzór umowy. 
 
 
Lublin, dnia  22 Października 2019 roku                                        ............................................. 
                / Dyrektor /    
 
 
 

http://www.zow.bip.lublin.eu/

