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Nowa Sarzyna, 2019.10.08 

 
 
 

Na stronę internetową 
 
 
 
 

 
Zamawiający:   Stowarzyszenie DOBRY DOM  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: 
 
Dostawa urządzeń kuchennych.  
 
Znak sprawy nr SDD/ZAZ/PN/1/2019.  
 
 
 

Informacja z otwarcia ofert  
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający  przekazuje następujące 
informacje:  
 
1. Otwarcie ofert odbyło si w dniu  8 października 2019 r. o godz. 9.15 w Nowej Sarzynie 
przy ul. I. Łukasiewicza 3A, pokój nr 2. 
 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia tj.:  
Część 1:  120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)  
Część 2:    47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych)  
Część 3:    23 200,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych)  
Część 4:    18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)  
Część 5:      6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych) 
Część 6:      5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)  
Część 7:    44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)  
 
 
3.  Zestawienie ofert i informacji zawartych w ofertach:  
 
 
Oferta nr 1  
 
Wykonawca:  Empra Mariusz Kucharczyk 
adres:   ul. Pułtuska 109A, 06-120 Winnica 
 
Informacje z oferty: 
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Numer 
części Nazwa urządzenia 

Liczba 
sztuk 

Cena 
brutto w 
PLN za 

daną część 

Okres 
gwarancji 
podany w 

miesiącach 

1 
Formierka do wyrobów kulinarnych wraz 
z przystawkami i stołem obrotowym, 
elektryczna 

1 sztuka --- --- 

2 Naleśnikarka elektryczna 1 sztuka --- --- 

3 Kocioł warzelny blokowy elektryczny 2 sztuki --- --- 

4 
Schładzarka szokowa do szybkiego 
schładzania lub zamrażania potraw, 
elektryczna 

2 sztuki --- --- 

5 
Mięsiarka spiralna do ciasta ciężkiego, 
pierogowego  

1 sztuka --- --- 

6 
Wózki transportowe z pojemnikami GN 
1/1 

1 komplet --- --- 

7 
Urządzenie do pakowania i zamykania 
produktów w próżni i w gazie ochronnym 

1 sztuka 44280 24 

 
 
Oferta nr 2  
Wykonawca:  Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos 
adres: ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz 
 
Informacje z oferty:  
 

Numer 
części Nazwa urządzenia 

Liczba 
sztuk 

Cena 
brutto w 
PLN za 

daną część 

Okres 
gwarancji 
podany w 

miesiącach 

1 
Formierka do wyrobów kulinarnych wraz 
z przystawkami i stołem obrotowym, 
elektryczna 

1 sztuka --- --- 

2 Naleśnikarka elektryczna 1 sztuka --- --- 

3 Kocioł warzelny blokowy elektryczny 2 sztuki 23 354,63 31 

4 Schładzarka szokowa do szybkiego 
schładzania lub zamrażania potraw, 

2 sztuki 23 382,35 31 
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elektryczna 

5 
Mięsiarka spiralna do ciasta ciężkiego, 
pierogowego  

1 sztuka --- --- 

6 
Wózki transportowe z pojemnikami GN 
1/1 

1 komplet 4 247,07 31 

7 
Urządzenie do pakowania i zamykania 
produktów w próżni i w gazie ochronnym 

1 sztuka --- --- 

 
 
Oferta nr 3  
Wykonawca: GASTROTEKA Anna Wirkus  
adres:   ul. 3 Maja 17/L1, 84-200 Wejcherowo 
 
Informacje z oferty:  
 

Numer 
części Nazwa urządzenia 

Liczba 
sztuk 

Cena 
brutto w 
PLN za 

daną część 

Okres 
gwarancji 
podany w 

miesiącach 

1 
Formierka do wyrobów kulinarnych wraz 
z przystawkami i stołem obrotowym, 
elektryczna 

1 sztuka --- --- 

2 Naleśnikarka elektryczna 1 sztuka --- --- 

3 Kocioł warzelny blokowy elektryczny 2 sztuki --- --- 

4 
Schładzarka szokowa do szybkiego 
schładzania lub zamrażania potraw, 
elektryczna 

2 sztuki 9 916,47 31 

5 
Mięsiarka spiralna do ciasta ciężkiego, 
pierogowego  

1 sztuka --- --- 

6 
Wózki transportowe z pojemnikami GN 
1/1 

1 komplet 5 416,18 31 

7 
Urządzenie do pakowania i zamykania 
produktów w próżni i w gazie ochronnym 

1 sztuka --- --- 

 
 
 
Oferta nr 4  
Wykonawca: Swisspol LTD sp. z o.o. 
adres:  ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław 
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Informacje z oferty:  

Numer 
części Nazwa urządzenia 

Liczba 
sztuk 

Cena 
brutto w 
PLN za 

daną część 

Okres 
gwarancji 
podany w 

miesiącach 

1 
Formierka do wyrobów kulinarnych wraz 
z przystawkami i stołem obrotowym, 
elektryczna 

1 sztuka 115 005,00 31 

2 Naleśnikarka elektryczna 1 sztuka 51 370,59 31 

3 Kocioł warzelny blokowy elektryczny 2 sztuki 26 278,58  31 

4 
Schładzarka szokowa do szybkiego 
schładzania lub zamrażania potraw, 
elektryczna 

2 sztuki 43 411,77  31 

5 
Mięsiarka spiralna do ciasta ciężkiego, 
pierogowego  

1 sztuka 6 148,46  31 

6 
Wózki transportowe z pojemnikami GN 
1/1 

1 komplet 11 106,65  31 

7 
Urządzenie do pakowania i zamykania 
produktów w próżni i w gazie ochronnym 

1 sztuka --- --- 

 
 
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.  
 
 
 
 
 


