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Zaproszenie do zło Ŝenia oferty  
na zakup, dostaw ę i monta Ŝ wyposa Ŝenia dla internatu i zaplecza kuchennego 

w Specjalnym O środku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.: 
„Rozbudowa budynku Specjalnego O środka Szkolno Wychowawczego  w 
Łowiczu o internat z zapleczem Ŝywieniowym  i sal ę gimnastyczn ą w celu 

racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacy jnych  dzieci i młodzie Ŝy 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.  
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I. Zamawiaj ący  
Powiat Łowicki 
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,  
zaprasza do złoŜenia oferty na zakup, dostawę i montaŜ wyposaŜenia dla internatu 
i zaplecza kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach 
zadania pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  
w Łowiczu o internat z zapleczem Ŝywieniowym  i salę gimnastyczną w celu 
racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych  dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”. 
 
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
Zakup, dostawa i montaŜ wyposaŜenia dla internatu i zaplecza kuchennego 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.: 
„Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  w Łowiczu 
o internat z zapleczem Ŝywieniowym  i salę gimnastyczną w celu racjonalnego 
zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych  dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”. 
Adres inwestycji: ul. Powstańców 1863r. 12 , 99-400 Łowicz, woj. łódzkie. 

 
1 )URZĄDZENIA I SPRZĘT KUCHENNY DO KUCHNI SZKOLNEJ  
 
Lp. Nazwa  -  typ Ilość 
1 Stół roboczy nierdzewny z 2 szufladami i półką dolną szer. 60 cm x dł. 100 cm 2 szt. 
2 Stół roboczy nierdzewny z szafką z drzwiami suwanymi szer. 60 cm x dł. 110 cm 1 szt. 
3 Stół roboczy nierdzewny z  półką i z drzwiami suwanymi szer. 60 cm x dł. 140 cm  1 szt. 
4 Szafa przelotowa dwudzielna ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi   1 szt. 

5 Lampa owadobójcza  1 szt. 
6 Naświetlacz do jaj  szufladkowy  1 szt. 
7 Taboret gazowy 2- palnikowy 2 szt. 
8 NoŜe HACCP ze stali nierdzewnej przystosowane do zmywa nia w zmywarkach 

przemysłowych i wyparzania:  
 

 Czerwone: nóŜ do krojenia do 21 cm                  1 szt. 
  nóŜ kuchenny do 25 cm                1 szt. 
  nóŜ rzeźniczy do 26 cm 1 szt. 
 Zielone: nóŜ kuchenny do 25 cm      1 szt. 
  noŜyk do obierania do 10 cm 1 szt. 
 śółte: nóŜ kuchenny do 25 cm                1 szt. 
  nóŜ do oddzielania kości do 14 cm    1 szt. 
 Niebieskie: nóŜ do krojenia do 21 cm 1 szt. 
 Białe:  nóŜ do krojenia do  18 cm 1 szt. 
  nóŜ kuchenny do 25 cm 1 szt. 
 Brązowe:   nóŜ do oddzielania kości do 13 cm 1 szt. 
  nóŜ do krojenia do 26 cm 1 szt. 
  nóŜ kuchenny do 25 cm                 1 szt. 
9 Sztućce stołówkowe HACCP ze stali nierdzewnej przystosow ane do zmywania  i 

wyparzania w zmywarkach przemysłowych: 
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 ŁyŜeczka do herbaty   60 szt. 

 Widelec stołowy  60 szt. 
 ŁyŜka stołowa   60 szt. 
 NóŜ  stołowy   60 szt. 

10 Deska duŜa do krojenia z polietylenu czerwona HACCP - czerwona, zielona,  Ŝółta, 
niebieska, biała, br ązowa (po 2 szt.)  

12 szt. 

Talerze HACCP przystosowane do zmywania  i wyparzan ia w zmywarkach 
przemysłowych: 

 

  Talerze małe płaskie średnica do 200 mm 60 szt. 

  Talerze duŜe płaskie średnica do280 mm 60 szt. 
  Talerze głębokie średnica do 230 mm 60 szt. 

11 

  Salaterki  średnica do130 mm 60 szt. 

12 Kubki z uchem HACCP przystosowane do zmywania  i wyparzania w zmywarkach 
przemysłowych 

60 szt. 

13 Waza +chochelka  2 szt. 
14 Sosjerka do 0,25V 2 szt. 
15 Dzbanek z pokrywką do 2,0V 10 szt. 
16 Garnek wysoki z pokrywką ze stali nierdzewnej  pojemność do 100 l  1 szt. 
17 Garnek średni z pokrywką ze stali nierdzewnej  pojemność do 44 l 1 szt. 
18 Garnek niski z pokrywką ze stali nierdzewnej  pojemność do 20  l 1 szt. 
19 Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej  pojemność do 11  l  1 szt. 
20 Wieszak na  6 duŜych pokrywek ze stali nierdzewnej  1 szt. 
21 Patelnia Ŝeliwna – średnica do 25 cm 1 szt. 
22 Patelnia stalowa okrągła – średnica do 20 cm, 25cm 4 szt. 
23 Miski ze stali nierdzewnej:  
 pojemność do 2 l 2 szt. 

 pojemność do 7 l 2 szt. 
 pojemność do 10 l 2 szt. 
 pojemność do 15 l 2 szt. 
 Miska do miksowania -   pojemność do 4 l 2 szt. 

24 Wanna okrągła  ze stali nierdzewnej:  pojemność do 24 l    
                                                             pojemność do 35 l 

2 szt. 

25 Wiadra z pokrywami ze stali nierdzewnej: pojemność 10 litrów                                                                                                                                          2 szt. 
26 Pojemnik na odpadki z pokrywą z otworem  2 szt. 
27 Regały magazynowe  2 szt. 
28 Patelnia elektryczna PE-025N 1 szt. 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Stół roboczy nierdzewny z szufladami i półką szer. 60 cm x dł. 100cm - szt. 2 
2. Stół roboczy nierdzewny z szafką z drzwiami suwanymi szer. 60 cm x dł. 110 

cm - szt. 1 
3. Stół roboczy nierdzewny z półką i z drzwiami suwanymi szer. 60 cm, dł. 140 

cm  - szt. 1 
 
Opis dla wszystkich stołów roboczych przyściennych: 

• wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 o 
grubości  
1 mm 
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• listwa ograniczająca blat od strony ściany  
• blat stołu wygłuszony płytą wiórową o grubości 18 mm klejoną od 

spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi 
dotyczące kontaktu z Ŝywnością 

• zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi  
• stelaŜ opiera się na kształtkach o przekroju kwadratowym o 

wymiarach 40x40 mm 
• wzmocnienia boczne wykonane z kształtowników 30x30 mm 
• szerokość 60 cm 
• wysokość 85 cm 
• grubość blachy 1 mm 
• regulacja wys. nóŜek -1 do +2 cm 

 
4. Szafa przelotowa dwudzielna ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi UN – 

0210 
• Wymiary 900 x 600 x 1800 
• Ilość półek – góra- 2 

                     dół  - 2 
• Produkowana ze stali nierdzewnej odpornej na działanie 

wszelkich warunków atmosferycznych.  
5. Lampa owadobójcza 

• Zasięg działania od 65 m² do 100 m² 
• Napięcie 230 V 
• Moc 3x20 W 
• Kompaktowa budowa ze stali nierdzewnej 
• MoŜliwość zamocowania na ścianie 
• Wabienie owadów poprzez system świetlówek UV 
• Pułapka wyposaŜona w siatkę raŜącą o wysokim napięciu 

6. Naświetlacz do jaj szufladkowy NB-2 
• Obudowa – stal nierdzewna 
• Długość trwania cyklu – 1-1,5 minuty 
• Jednorazowy wsad – 30 jaj 

7. Taboret gazowy  

• zasilanie propan butan  
• dwa  palniki 
• bardzo wytrzymałe ruszty ze specjalnym pokryciem  
• zaprojektowany do duŜych garnków 50 - 150 litrów  
• urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej  
• termoelektromagnetyczny system bezpieczeństwa 

odcinający dopływ gazu  
w przypadku zgaśnięcia płomienia  

• moc do 18 kW 
 

8. NoŜe HACCP ze stali nierdzewnej przystosowane do zmywania 
przemysłowych i wyparzania: 
w zmywarkach przemysłowych: 
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• Czerwone – 3 szt.  
• Zielone  – 2 szt. 
• śółte – 2 szt. 
• Niebieski – 1 szt. 
• Biały – 2 szt. 
• Brązowe  – 3 szt. 

               
9. Sztućce stołówkowe HACCP ze stali nierdzewnej przystosowane do 

zmywania i wyparzania w zmywarkach przemysłowych: 
• ŁyŜka stołowa  - długość – do 19,5 cm, szt. – 60 
• Widelec stołowy – długość – do19 cm, szt. – 60 
• NóŜ stołowy – długość – do 21 cm, szt. – 60 
• ŁyŜeczka do herbaty – długość – do 13,5 cm,  – 60 

 
10. Deska duŜa do krojenia z polietylenu kolorowa HACCP  wymiary 

• Czerwona – szt. 2 
• Zielona  -szt. 2 
• śółta – szt. 2 
• Niebieska – szt. 2 
• Biała – szt. 2 

11. Talerze HACCP przystosowane do zmywania w zmywarkach przemysłowych 
i wyparzania, białe hartowane szkło, typu arcoroc 

• Talerze małe płaskie  - średnica – do 200 mm, szt. 60 
• Talerze duŜe płaskie – średnica – do 280 mm, szt. 60 
• Talerze głębokie – średnica – do 230 mm, pojemność – 0,5 l 

-szt. 60 
• Salaterki – średnica do 120 mm, pojemność – do 0,5 l – szt. 

60 
•  

12. Kubki z uchem HACCP przystosowane do zmywania w zmywarkach 
przemysłowych i wyparzania, białe hartowane szkło, typu arcoroc  - 
pojemność – do 0,3 l - szt. 60 

 
13. Waza  z pokrywką  przystosowana do zmywania w zmywarkach 

przemysłowych i wyparzania, białe hartowane szkło; chochelka ze stali 
nierdzewnej  

• Pokrywka  - średnica 24 cm, szt. 2 
• Waza – pojemność 3 litry, szt. 2 
• Chochelka – średnica 8 cm, pojemność 0,1 litra, szt. 2 

 
14. Sosjerka  

• Pojemność – do 0,25 litra, szt. 2 
 

15. Dzbanek z pokrywką do ciepłych napojów 
• Pojemność do 2,0 litra – szt. 10 

 
16. Garnek wysoki z pokrywką ze stali nierdzewnej – szt. 1 

• Pojemność do 100 litrów  
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• Posiada pierścień wzmacniający krawędź górną oraz 
wielowarstwowe dno kapsułowe 

• Wzmocnione uchwyty 
 

17. Garnek średni z pokrywką ze stali nierdzewnej – szt. 1 
• Pojemność 44  litrów 
• Posiada pierścień wzmacniający krawędź górną oraz 

wielowarstwowe dno kapsułowe 
• Wzmocnione uchwyty 

 
18. Garnek niski z pokrywką ze stali nierdzewnej – szt. 1 

• Pojemność 20 litrów 
• Wzmocnione uchwyty 
• Posiada pierścień wzmacniający krawędź górną oraz 

wielowarstwowe dno kapsułowe 
 

19. Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej szt. 1 
• Pojemność 11 litrów 
• Posiada pierścień wzmacniający krawędź górną oraz 

wielowarstwowe dno kapsułowe 
 

20. Wieszak na 6 duŜych pokrywek ze stali nierdzewnej – szt. 1 
 

21. Patelnia Ŝeliwna – średnica do 25 cm 

• WyposaŜona w uchwyt ze stali nierdzewnej. 
• Przeznaczona do wszystkich rodzajów płyt grzewczych  

22. Patelnia stalowa okrągła – ø20 cm – 2 szt., 24 cm – 2 szt. (z wentylowanym 
uchwytem) 

 
23. Miski ze stali nierdzewnej – 10 misek o róŜnej pojemności 

 
24. Wanna okrągła ze stali nierdzewnej 

• Pojemność do 24 litrów 
• Pojemność do 35 litrów 

 
25. Wiadra z pokrywami ze stali nierdzewnej – szt. 2 

• Pojemność 10 litrów 
 

26. Pojemnik na odpadki oraz pokrywa z otworem 
• Pojemność od 75 do 100  litrów 
• Wykonany z polietylenu 
• Odporny na otarcia i wgniecenia 
• Wzmocnione brzegi 
• Uchwyty zapobiegające wyślizgiwaniu się z rąk 
• Zakres temperatury 28° -60°C 
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27. Regały magazynowe 
• Stal nierdzewna 
• Wymiary – do 1220 x 455, słupek - 1800 
• 4 półki 
• Udźwig jednej półki do 200 kg 

 
28. Patelnia elektryczna PE-025N 

• temperatura w zakresie od 50 st. C do 275 st. C                                                                                                            
wykonana ze stali nierdzewnej                                                                                                                                                               
konstrukcja umoŜliwia przechylenie misy                                                                                                           
umieszczona jest na nodze przykręcanej do podłogi.  

• wymiary:  

� szerokość: 700 mm, 
� głębokość: 600 mm, 
� wysokość: 850 mm, 

• wymiary misy:  

� szerokość: 570 mm, 
� głębokość: 430 mm, 
� wysokość: 150 mm,  

• moc: 5,4 kW  
• zasilanie: 400 V 
• masa: 70 kg  
• powierzchnia robocza: 0,25 m2  
• pojemność misy: 37 l 
• wydajność ok. 100 kotletów na godzinę  

 

Dostarczony sprzęt musi  spełniać warunki bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi 
Normami, oraz posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. 
 
 
 
2) MEBLE 
Wymagane parametry techniczne: 
 

a) sofy jednoosobowe z funkcj ą spania - 40 szt.,   wymiary: wysokość 80 cm, 
szerokość 90 cm, głębokość 85 cm,  wymiary powierzchni do spania: długość 
185 cm, szerokość 75 cm, rodzaj wypełnienia- pianka wysokoplastyczna oraz 
spręŜyny faliste,  nóŜki drewniane, pojemnik na pościel z płyty laminowanej, 
system rozkładania – przewracany bok w sofie,  solidne wykonanie; boki, 
zagłówek oraz powierzchnia spania obita wysokogatunkową tkaniną,  kolory 
do uzgodnienia       
niebieski – 10 szt.                                                                                     
zielony – 10 szt.                                                                                      
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czerwony – 10 szt.                                                                                         
brązowy – 10 szt. 

b) Szafy:  wymiary: wysokość/szerokość/głębokość w mm                                                                                                                          
            wykonane z płyty laminowanej 18 mm, okleina PCV 2mm,  
8 szt.- 1780/800/580  ubraniowo/biurowa do sypialni w internacie, z 
            przegrodą, w jednej przegrodzie 4 półki, w drugiej metalowy drąŜek  
            na wieszaki,  otwierana prawo- lewo, wykończenie „kula” wysokość 
           5 cm, kolor calvados 
1 szt. – 1830/900/580  ubraniowa do pokoju nauczycielskiego z metalowym 
           drąŜkiem na wieszaki, otwierana prawo-lewo, na górze szafka  
            zamykana drzwiczkami, kolor buk, wykończenie „cokół” wysokość  
           8 cm,  
1 szt. – 1830/900/580  do pokoju nauczycielskiego, z dziesięcioma szafkami  
             zamykanymi drzwiczkami na klucz, kolor buk, wykończenie „cokół” 
            wysokość 8 cm, 
1 szt. - 1830/900/580 do pokoju nauczycielskiego, na górze półka bez  
            drzwiczek, pod  spodem  przegrody na dzienniki, pod przegrodą  
            sześć szafek z zamykanymi drzwiczkami na klucz, kolor buk,  
            wykończenie „cokół” wysokość 8 cm, 
2 szt. –1850/900/400 do gabinetu, na górze i na dole szafki z dwiema  
            półkami zamykanymi na klucz, szafki otwierane prawo-lewo,  po  
            środku półka bez drzwiczek, kolor buk, wykończenie „cokół” 
            wysokość 8 cm,  
2 szt.-  1500/900/400 do gabinetu, na dole szafka z dwiema półkami  
            zamykanymi na klucz, otwierana prawo-lewo, na górze dwie półki 
            bez drzwiczek, kolor buk, wykończenie „cokół” wysokość 8 cm, 

c) biurka (z blend ą) – L- 2 szt.,    1800/1000/600, do gabinetu,  wykonane z 
          płyty laminowanej 18 mm, blat biurka wykończony taśmą  PCV 2 mm,  
          kolor  konstrukcji czarny, kolor płyty buk, z półką pod klawiaturę  
          zamocowaną do  korpusu poprzez metalową prowadnicę, otwór kablowy  
          w blacie,  lewo i prawostronne,   

d) kontenery z drzwiami  na kółkach  – 2 szt.,    580/405/500, trzy półki, blat 
górny grubości 18 mm, wykonany jw., kolor biurka -  buk, kolor konstrukcji –
czarny,  drzwi zamykane lewo i prawostronne. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 

Zadanie nr 1  

Zakup, dostawa i montaŜ urządzeń i sprzętu kuchennego do kuchni szkolnej.  
 

Zadanie nr 2 

Zakup, dostawa i montaŜ mebli. 

    
 
IV. Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 20 10 roku. 
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V. Opis sposobu przygotowania ofert 
Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty 
(bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.  
 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty naleŜy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu  
przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym 
oznaczeniem: Wyposa Ŝenie internatu i zaplecza kuchennego „Rozbudowa 
budynku Specjalnego O środka Szkolno Wychowawczego  w Łowiczu o internat 
z zapleczem Ŝywieniowym  i sal ę gimnastyczn ą w celu racjonalnego 
zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych  dzieci  i młodzie Ŝy 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”. 
Zadanie nr …. . 
oraz "Nie otwiera ć przed 30.07.2010 r.  godz. 10.15 .”   
Na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
2. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą  termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 
ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
 
2. Termin składania ofert upływa 30.07.2010 r.  o godz. 10.00.   
 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 
2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 
upusty oferowane przez Wykonawcę.  
3. Cenę ofertową naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierowa ć przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 
najniŜszej ceny. 
 
IX. Inne informacje 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 

zaproszeniu. 
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert.  
3. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeŜeli: 

3.1. nie została złoŜona Ŝadna oferta, 
3.2. Ŝadna ze złoŜonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym 

przez Zamawiającego,  
3.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą 

Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
3.4. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których 

nie moŜna było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie 
powoduje niemoŜność zawarcia umowy. 

3.5. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dokonywania zmian 
zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony 
pisemnego aneksu. 
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Załączniki: 
1. Formularz oferty 

 
 


