
 

DYREKTOR 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

Doposażenie pracowni gastronomicznych nr 46 i 47 

 

w ramach zadania  

Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej 

instalacji elektrycznej w CZKiU w Łapanowie 

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro. 

  

Zapytanie ofertowe znak:  CKZIU.26.16.2019 

na podstawie REGULAMINU udzielania zamówień publicznych o wartości                                     

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000  EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

a) Pracownia gastronomiczno-cukiernicza pomieszczenie nr 46 

Wykaz mebli wchodzących w skład stanowisk roboczych: 

 stół przyścienny ze zlewem 600x600x850, (zlew jednokomorowy o wymiarach nie mniej niż 

400x400x250 mm) z półką (dno szafki), drzwi skrzydłowe, nogi regulowane  - pełna zabudowa - 

szt. 6  

 stół przyścienny z szafką dwudrzwiową i półką w środku, dno szafki, nogi regulowane  - pełna 

zabudowa 750x600x850, szt. 6 

 stół przyścienny z 4 szufladami z maskownicą na szufladę, tył szafki pełna zabudowa, z 

możliwością wsunięcia taboretu, nogi wzmocnione, regulowane ( z lewej strony 3 szuflady w tym 

2 płytkie i 1 głęboka, z prawej strony 1 szuflada płytka) 1000 (+/-10)x600x850, szt.6 

 bateria sztorcowa +syfon szt. 6 

 

Schemat z wymiarami mebli sala 46 

 
 

 

 

 

b) Pracownia gastronomiczno-cukiernicza pomieszczenie nr 47 



 

 stół przyścienny ze zlewem 500x600x850, (zlew jednokomorowy o wymiarach nie mniej niż 

400x400x250 mm) z półką (dno szafki), drzwi skrzydłowe, nogi regulowane  - pełna zabudowa - 

szt. 6 (w tym 3 szt. drzwi lewe i 3 szt. drzwi prawe) 

 stół przyścienny z szafką dwudrzwiową i półką w środku oraz dnem, nogi regulowane  - pełna 

zabudowa 1100(+/-10)x600x850, szt. 3 

 stół przyścienny z szafką z modułem szuflad (3 szuflady w tym 2 płytkie i 1 głęboka) nogi 

regulowane - pełna zabudowa 700x600x850, szt. 6 

 bateria sztorcowa +syfon szt. 6 

 

Schemat z wymiarami mebli sala 47. 

 
Wykonawca przed wyceną zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokładnego 

zwymiarowania mebli oraz uwzględnienia istniejącej instalacji. 

Przed wykonaniem mebli projekt z dokładnymi wymiarami należy przedstawić Zamawiającemu 

do akceptacji. 

Meble musza być wykonane z stali nierdzewnej AISI 304. 

 

Oferta ma dotyczyć wykonania, dostawy oraz montażu mebli. 

 

2. Zakres dostaw: 

Meble dla pracowni gastronomicznej nr 46 oraz nr 47 mają zostać dostarczone do sal do budynku 

Warsztatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie. 

 

3. Termin dostawy: 

Doposażenie musi zostać dostarczone do 45 dni od daty podpisania umowy. 

 

4. Dodatkowe wymagania: 

brak 

 

5. Miejsce dostawy:  

CKZiU Łapanów, adres dostawy: 32-740 Łapanów 32 

 

6. Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II                           

w Łapanowie 32-740 Łapanów 32, e-mail: ckziu.lapanow@gmail.com  /tel /14 685 34 19 

 

7. Termin realizacji zamówienia:  

45 dni od daty podpisania umowy 

 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

9. Kryteria oceny ofert: cena    

mailto:ckziu.lapanow@gmail


 

Cena jest to całkowita wartość przedmiotu zamówienia za wykonaną usługę, zawierająca podatek 

VAT. 

 

10. Oferty należy składać w sekretariacie pokój 102  Centrum  lub poprzez przesłanie oferty drogą 

elektroniczną do dnia  04.10.2019 r. do godz. 12:00 

 

11. Otwarcie ofert nastąpi w biurze sekretariacie p. 102  w dniu 04.10.2019 r. o godz. 12:15. 

 

12. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na 

załączonym formularzu ofertowym. 

 

13. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

 

15. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: p. Cisak Zuzanna 

  tel. 14 685 34 19, w godz. 08:00 – 15:00 

 

 

 

 

Łapanów, dnia 27.09.2019 r.      Marcin Budzyn  

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

3) Klauzura informacyjna RODO  

 


