
                                      
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

Zwoleń, 18 lipca 2019 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
zakup i dostawa nagród w konkursie kulinarnym 

 
I.  ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" 
ul. Wojska Polskiego 78 
26-700 Zwoleń 
tel. 48 676-20-29 
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagród w konkursie kulinarnym 
realizowanym w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum 
Edukacji Lokalnej –Multi CEL” współfinansowanego ze środków UE w ramach 
poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

a) Robot kuchenny nr 1 – 1 szt. 
Funkcje  mieszanie, zagniatanie ciasta, ubijanie piany 
Moc silnika 1000 W 
Liczba poziomów obrotów Co najmniej 12 
Zasilanie: sieciowe 230-240 V 50/60 Hz 
Pojemność misy roboczej  4 litry 
Wyposażenie  hak do zagniatania ciasta, instrukcja obsługi  

w języku polskim, końcówka do mieszania, 
końcówka do ubijania, misa robocza z 
pokrywą 

Gwarancja  24 miesiące- karta gwarancyjna 
 

b) Robot kuchenny nr 2 – 1 szt.  
Funkcje  miksowanie, rozdrabianie-siekanie, 

mieszanie, ubijanie piany, wyciskanie 
soków z cytrusów, krojenie w plastry, tarcie 
na wiórki 

Moc silnika 800 W 
Liczba poziomów obrotów Co najmniej 2 
Zasilanie: sieciowe 230-240 V 50/60 Hz 
Pojemność misy roboczej  Co najmniej 2,2 litra 



                                      
 

Wyposażenie  instrukcja obsługi w języku polskim, kielich 
do koktajli, misa robocza z pokrywą, nóż 
wielofunkcyjny ze stali szlachetnej, 
plastikowy nóż do wyrabiania ciasta, 
popychacz, przystawka do montażu tarcz 
ścierających i szatkujących, tarcza 
emulgacyjna, wkładka do cienkich wiórków, 
wkładka do frytek, wkładka do grubych 
wiórków, wyciskarka do cytrusów 

Gwarancja  24 miesiące- karta gwarancyjna 
 

c) Robot kuchenny nr 3 - 1 szt. 
Moc silnika: 600 W 
Pojemność misy roboczej: 3,9litra 
Pojemność kielicha: 0,75 litra 
Liczba obrotów: co najmniej 4 
Funkcje miksowanie, mieszanie, ubijanie piany, 

wyciskanie soków z cytrusów, krojenie w 
plastry, mielenie mięsa, tarcie ziemniaków, 
zagniatanie ciasta, tarcie na wiórki 

Wyposażenie  dwie dwustronne tarcze do tarcia i krojenia, 
hak do zagniatania ciasta, instrukcja obsługi 
w języku polskim, karta gwarancyjna, 
kielich do koktajli, końcówka do mieszania, 
końcówka do ubijania, maszynka do 
mielenia, misa robocza z pokrywą, 
popychacz, rozdrabniacz, wyciskarka do 
cytrusów 

Gwarancja  24 miesiące – karta gwarancyjna  
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wykonanie zakresu zapytania do dnia 02 sierpnia 2019 r. 
  
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 
 Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy''. 
 Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 2.  
 
V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

- Cena brutto oferty - znaczenie 100%. 
- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która optymalnie spełnia wszystkie 

wymogi określone w zapytaniu oraz zawiera najniższą cenę ofertową. 
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
- Cenę należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, 

uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferta powinna być przesłana do 26 lipca 2019 roku za pośrednictwem: poczty elektronicznej 
na adres e-mail:stowarzyszeniedir@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod 



                                      
 

adres: Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" ul. Wojska Polskiego 78, 26 -700 Zwoleń  
Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub bez obowiązujących załączników lub 
podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione  nie będą rozpatrywane. 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.dir.zwolen.com. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
 
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo 
 i Rozwój” do złożenia zamówienia 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE  
1.  Pozostałe warunki. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia 
dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie. 
- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

 
Informuję, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Dziedzictwo  
i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, zwany 
dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy cywilno - 
prawnej na postawie rozeznania rynku i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu zawarcia umowy,  
w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu 
trwałości projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów 
kontrolnych. 

 
Załączniki: 

1. Formularz Oferty. 
2. Formularz oświadczenia Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

Załącznik Nr 1 
do zapytania ofertowego z dnia 18.07.2019r. 

........................................................ 
               (pieczęć Wykonawcy) 

     Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" 
ul. Wojska Polskiego 78 

26 – 700 Zwoleń 
FORMULARZ OFERTY 

odpowiadając na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy nagród w konkursie kulinarnym  
oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania: 

 
I. Dane Oferenta :  
Nazwa: …...............................................................................................................................  

Adres: …..............................................................................................................................  

Nr telefonu/faksu: …..............................................................................................................  

Internet: http:// …...................................................................................................................  

e-mail: …...................................................@.........................................................................  

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

 
1. Oferuję/emy wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia za cenę: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 

(szt.) 

Nazwa i model 

urządzenia 

Cena  

netto 
VAT Cena brutto 

1. Robot kuchenny nr 1 1  
   

 

2. Robot kuchenny nr 2 1  
   

 

3.  Robot kuchenny nr 3 1  
   

4. Razem 
 

 
Słownie ……………………………………………………………………………………… 
złotych brutto. 
 
................................ dn. ............................ ........................................................ 

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 



                                      
 

 
 
 
Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce. 
� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych Stowarzyszenie "Dziedzictwo 
i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, w celu 
związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie rozeznania rynku, 
zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań 
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania  
w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 
78, 26-700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, 
zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie  
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

� Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
� Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania i usuwania. 

 
 

……………………………………… 
(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

 
 
 

Załącznik Nr 2 
do zapytania ofertowego z dnia 18.07.2019 r. 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

Dane identyfikacyjne Wykonawcy 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  
i dostawy nagród w konkursie kulinarnym realizowanym  w ramach projektu współpracy pod 
nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL” współfinansowanego ze 
środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”, oświadczam, iż nie jestem powiązana/powiązany z Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 
 
 
 
 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej 
związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 
 
 
....................................... dn. ............................  
 

 
……………………………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
 

 


