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                                                                                                         Wieruszów, dnia 6.09.2013r. 
 
 
Nr RS.272.10.2013                                                                                   
                                                             ZAPROSZENIE 
 

do złożenia oferty cenowej  na  dostawę wyposażenia dla Filii w Czastarach 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku. 

( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) 

 
1.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej : 
1)  ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz 
napis: „Oferta na dostawę wyposażenia dla Filii w Czastarach ŚDS w Osieku - zadanie nr …… ” 
3) ceny  podane w ofercie  mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
4) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką , 
5) oferta może zostać złożona na każde z niżej wymienionych zadań oddzielnie. W ramach 
każdego zadania, celem uznania oferty za ważną, należy wycenić wszystkie elementy 
zamówienia.      
  
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zadanie nr 1:   Dostawa sprzętu AGD 

1) Lodówko – zamrażarka, wymiary 201x70x65 cm ( wys x szer x gł), pojemność użytkowa  
chłodziarki 301 litra, zamrażarki 112 litra, kolor inox, klasa energetyczna A++, 1szt. 

2) Lodówko – zamrażarka, wymiary 150x60x65,50 cm (wys x szer x gł), pojemność 
użytkowa chłodziarki : 182 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: 48 litrów, kolor: biała 
, klasa energetyczna A++, 1szt. 

3) Piekarnik elektryczny do zabudowy, wymiary 59,4x59,4x56,7 cm ( wys x szer x gł) , 
funkcje : grill, termo obieg, grzejnik dolny i górny, sterowanie na pokrętła i przyciski, 
klasa energetyczna A++, pojemność piekarnika 74 litra, kolor inox, 2szt. 

4) Płyta kuchenna gazowa 4 palniki, wymiary 40,00 x58,00x 50,00 cm, ruszt dwuczęściowy 
żeliwny, zapalnik w pokrętle, kolor inox, 1szt. 

5) Płyta kuchenna indukcyjna , wymiary 57,60x51,80x4,80 cm , powierzchnia czarna,                
4 pola grzejne w tym jedno poszerzone, sterowanie dotykowe, moc od 6500 W, 
dodatkowe funkcje automatycznego zagotowania, 1szt. 

6) Okap kuchenny teleskopowy, szer. 59,80, wysokość bez komina 17,5 cm, tryb pracy : 3 
prędkości, pochłaniacz, wyciąg, moc oświetlenia 40W, wydajność od 370m3/h, poziom 
hałasu 64db, kolor inox, 2szt.  


