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w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia
Notó
gastronomicznego dla Powiatow ego Zaklad u AkĘwn ościZawodowej
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ZałącznikNr 2 do ZarządzeniaNr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 t,
Dyrektora P owi ato we go ZaŁJadu Aktywno śc i Zawo do wej
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówięnia publicznego o wartościszacunkowej poniZej 30.000 euro
1.

Opis przedmiotu zamówtenia;

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposazenia gastronomicznego dla
,Powiatowego Zal<ładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV39220000-0,
39221000-7

ż) Szczegołowe parametry
załącznik Nr

zostały podane

w

formularzu ofertowym stanowiącym

1.

3) Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia

do siedziby Zamawiającego odbędzie się

na koszt Wykonawcy.

4)

Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposazenia gastronomicznego

w przypadkujego złej jakości.
5) Wykonawca udzieli gwarancji na wyposazenie gastronomiczne zgodnie
udzielaną pr zez pro ducenta.

6) Zamawiający dopuszcza możliwośóprzedstawienia

w ofercie

z

gwarancją

asortymentu

równowaznego (innego ntż podany ,,z nazwy" przez Zatnawiającego w formularzu
ofertowym) pod warunkiem, iz oferowany asortyment będzie o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakościowych,funkcjonalnych, użytkowych oraz
dopuszczone do uzytkowania w gastronomii.
7) Zamawiający zobowiązĄe się zapłacic za przedmiot zamówienia przelewem
bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamowtenia
na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i wystawionej faktury Y AT przez
Wykonawcę.

ż. Wskazanie

środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym
Powiatowego Zalźadu AktywnościZawodowej .w Łęcznej w danym roku
budZetowy m ( dziŃ, r ozdziŃ)
Dział 852, Rozdział 85295, § 4210, źródła finansowania: środkiz Funduszu
Aktywności
Wykaz zawierujący wykonawców, do których wydziaŁ zamawiĄący skierował
:

3.

zapytanie ofertowe:

1)
2)
3)
4)
5)

SYNERGIA GASTRO, ul. Łukasińskiego 4,50-436 Wrocław, synergiaqastro@wp.pl
MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, Lublin, info@.multifrigo.pl,
M&M GASTRO ul. T.Ociepki 8A, 40-413 Katowice, sklep@mmgastro.pl
MEGAST, A1. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.p1,
GASTRO - TECH, ul. Turystyczna44,Lubltn, biuro@gastro-tech.net.

4.

Wykaz uzyskanych ofert,

na kwotę brutto:

