
 
Załącznik nr 2 

 Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 4. pkt 8 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

  

Kołobrzeg, 8.12.2021 r. 

Przedszkole Miejskie nr 1 

Ul. Zygmuntowska 38                                      

78-100 Kołobrzeg                                                         

Zapytanie ofertowe 

1.Nazwa firmy 

Zamawiającego: 

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana 

Tuwima w Kołobrzegu 

2.Osoba do kontaktu: Dyrektor – Marta Żemojtel 

3.Ulica: Zygmuntowska 

4.Numer: 38 

5.Miejscowość: Kołobrzeg 

6.Kod pocztowy: 78-100 

7.Województwo: Zachodniopomorskie 

8.NIP: 671-17-84-944 

9.Numer telefonu: 94 35 227 12, 785 660 041 

10.Adres e-mail: dyrektor@pm1kg.pl 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia:  Zmywarka kapturowa gastronomiczna ze zmiękczaczem  

automatycznym objętościowym, patelnia elektryczna przechylna. 

Parametry zamówienia zmywarka kapturowa 

 Sterowanie elektromechaniczne. 

3 cykle mycia: 55" / 75" / 120". 

Cykl mycia ciągłego zatrzymywany manulanie. 

Pojemność zbiornika wanny: 45 l / Moc grzałek: 4,5 kW. 

Pojemność bojlera: 7 l. / Moc grzałek: 12 kW. 

Moc pompy myjącej: 1,2 kW. 

Zużycie wody do płukania: 3,0 l. / cykl. 

2 pompy myjące do mycia górnego i dolnego 

Funkcja thermostop. 

Dolne i górne ramiona myjąco-płuczące 

Dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego. 

Wbudowana pompa spustowa wody 



Wbudowana pompa płucząca (zalecana przy słabym ciśnieniu wody) 

System fitrowania ze stali nierdzewnej 

Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody. 

Termostat bezpieczeństwa. 

Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60ºC i wyparzanie 85ºC. 

Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 2 pojemniki na sztućce CU-7 

wymiary - 675x675x1440 mm 

kosze/h - 40 

max wysokość wsadu - 420 mm 

moc - 17,7 kW 

zasilanie 400V-3N-50Hz 

 

Parametry zamówienia: patelnia elektryczna przechylna 

 stal nierdzewna 

 wanna ze stali nierdzewnej 

 regulowane nóżki, które nie wymagają mocowania do podłogi 

 wymiary 545x845x870 (dł.x szer. x wys) 

 powierzchnia robocza m 0,25 

 pojemność całkowita 37 

 pojemność użytkowa 30 

 zasilanie 3x400 

 moc 6,0kW 

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na  zmywarkę kapturową gastronomiczną ze zmiękczaczem  
automatycznym objętościowym, patelnie elektryczną przechylną z uwzględnieniem kosztów 
montażu. 
 
1.Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności  i czas wystawienia  faktury.    

2.Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na adres                

Zamawiającego wraz z oznaczeniem  „Oferta na:  Zmywarka kapturowa gastronomiczna                              

ze zmiękczaczem  automatycznym objętościowym, patelnia elektryczna przechylna” 

3.Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2021 r. o godz. 10.00, oferty należy przesyłać na adres     

dyrektor@pm1kg.pl lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-15.00. 

4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym        

w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.  

6.Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.  

7.Termin realizacji zamówienia  24.12.2021 r. 



Dane do faktury 

Faktura płatna przelewem 14 dni 

NABYWCA:  
Gmina Miasto Kołobrzeg 
Ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 
NIP 6711698541 
ODBIORCA: 
Przedszkole Miejskie Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima  
ul. Zygmuntowska 38 
78-100 Kołobrzeg 
 

Zamawiający  

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu 


