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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo! 
 

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „SKŁADNICA” w Grybowie, ul. Rynek 1, 33-330 
Grybów, realizuje projekt: pt.: „Innowacje procesowe i produktowe w piekarni SHP 
„SKŁADNICA” w Grybowie wzmocnieniem przetwórstwa  powiatu nowosądeckiego”  
w ramach Projektu: „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego 
i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 
W ramach ww. projektu zamierzamy w okresie od listopada 2014 roku do lutego 

2015 roku zakupić nowy piec piekarniczy wsadowy,  ceramiczno-rurowy. 
 

Jeśli są Państwo zainteresowani przedstawieniem nam swojej oferty handlowej 
prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi naszego zamówienia. 
 
I. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowego pieca 
piekarskiego wsadowego, rurowo-ceramicznego o trzonie i palenisku pieca murowanych  
z cegły szamotowej, komorach  wypiekowych o podłożu z płyt hertowych oraz obudowie 
stalowej. 
 
Dostarczany piec winien zapewniać: 

 Jednolitość i wysoką jakość wypieku dla wszystkich rodzajów pieczywa, 

 Równomierny rozkład temperatur w poszczególnych komorach wypiekowych, 

 Stabilność utrzymywania stałego poziomu temperatury w komorach niewielki spadek 
temperatur przy załadowaniu pieca, 

 Niskie zużycie gazu,  

 Energooszczędność poprzez uzyskiwanie współczynnika sprawności cieplnej (nie 
mniejszego niż 80%), 



 

Wymagania dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia pieca: 

 Powierzchnia wypiekowa od 18 do 21 m2, 

 Moc termiczna (Cieplna) od 110 kW do 140 kw, 

 Liczba komór wypiekowych (o podłożu z płyt hertowych) od 4 do 5,   

 Jednorazowy wsad chleba (0,6kg) nie mniejszy niż 250 szt., 

 Cyfrowy panel sterowania sterownia z panelem LCD - umożliwiający 
programowanie  różnych trybów pracy (temperaturę wypieku, wielkość 
zaparowania, czas wypieku, różnicowanie temperatury pomiędzy różnymi fazami 
wypieku (np. wypiek wstępny, zasadniczy), 

 Sterowanie oddzielnego zaparowania dla każdej komory wypiekowej, 

 Oddzielne nawilżanie dla każdej komory, 

 Wytwornice pary umieszczone możliwie maksymalnie blisko paleniska, 

 Sterowanie czasem wypieku oddzielna dla każdej komory wypiekowej, 

 Wysokiej jakości palnik atmosferyczny do opalania gazem, 

 średnie zużycie gazu nie większe niż 8 m3/h, maksymalne zużycie gazu nie większe 
niż  12 m3/h, 

 Trzon i palenisko pieca murowane z cegły szamotowej, 

 Max. wymiary pieca: szer.: 260 cm, wys. (z wyciągiem) 300cm, głęb.: 360 cm, 

 Lampy do oświetlenia komór wypiekowych z systemem chłodzenia, 

 Obudowa pieca stalowa wraz z okapem i frontem pieca ze stali nierdzewnej, 

 Wraz z piecem należy dostarczyć aparaty wsadowe (ilość niezbędna do 
załadowania całej komory pieca), 

 
Montaż pieca obejmuje złożenie pieca z podzespołów i elementów w miejscu jego lokalizacji 
(tj. w piekarni SHP „SKŁADNICA” w Grybowie, ul. Kościuszki 30). 
 
Instalacja pieca obejmuje: podłączenie pieca do istniejących instalacji, tj.: wodnej, gazowej, 
elektrycznej i wentylacyjnej. Przed montażem pieca (min 2 tygodnie przed) należy uzgodnić z 
inwestorem w miejscu montażu pieca warunki jego podłączenia do ww. instalacji. 
 
II. Termin realizacji: do dnia 25 luty 2014 r. 

W ww. terminie należy zrealizować dostawę sprzętu jego montaż, instalację oraz 
rozruch i przeprowadzenie próbnych wypieków. 

 
III. Kryteria wyboru oferty: 

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy który złoży kompletną ofertę która 
spełniającą wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą 
łączną liczbę punktów przyznanych wg poniższych kryteriów: 
 

1. Cena – waga kryterium: 60 pkt. 



 

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów pozostałe 
proporcjonalnie. 
 

2. Zgodność parametrów technicznych dostarczanych maszyn i urządzeń z potrzebami 
inwestora – waga kryterium: 20 pkt. 
Preferowane będą urządzenia, jak najbardziej adekwatne do podanych parametrów 
technicznych maszyn i urządzeń, z podanymi w zapytaniu ofertowym. Oferty, w 
których nie wszystkie parametry techniczne urządzeń będą zachowane – tożsame z 
określonymi w zapytaniu ofertowym mogą zostać odrzucone. 
W ramach  tego kryterium oceniane będą załączone dokumenty uwierzytelniające: 

 dane techniczne oferowanych urządzeń podane w ofercie (np. katalogi, foldery, 
opisy, fotografie produktów) 

 poziom jakości oferowanych maszyn, jak: deklaracje zgodności z dyrektywami UE, 
patenty, certyfikaty jakości, oraz posiadane certyfikaty innowacyjności (dotyczące 
wyłącznie oferowanych maszyn i urządzeń). 
 

3. Warunki gwarancji i serwisu – waga kryterium: 10 pkt. 
W ramach ww. kryterium oceniane będą: długość okresu gwarancji (nie mniejsza niż 
36 miesięcy), odległość serwisu, czas reakcji na zgłoszenie serwisowe, zakres 
świadczeń w okresie gwarancyjnym i także pogwarancyjnym itp. 
 

4. Doświadczenie w realizacji tożsamych zamówień – waga kryterium: 10 pkt. 
Ocenie będą podlegać opinie i referencje klientów dotyczące realizacji tożsamych 
zamówień (np. referencje, protokoły odbioru, itp.) a także  
Do oferty prosimy dołączyć informację dotyczącą firmy,  długości istnienia i krótki 
opis jej funkcjonowania. 
 

IV. Termin składania ofert: 
Firmy zainteresowane przedstawieniem swojej oferty handlowej prosimy o złożenie 
swojej oferty w terminie do dnia 26 listopada 2014r do godziny 8:00 w Sekretariacie 
Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej „SKŁADNICA” w Grybowie, ul. Rynek 1, 33-330 
Grybów. 

 
Zapraszamy do złożenia oferty (wzór w załączeniu). 
 

Z poważaniem: 
 

Osoba do kontaktu:  
Marcin Chronowski – Wiceprezes zarządu, tel. 18 445 02 14. 



 

 
OFERTA 

e-mail do korespondencji:...................................@................................. 
 

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna  
„SKŁADNICA” w Grybowie 
Rynek 1, 33-330 Grybów 

 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe oferujemy dostawę, montaż i instalację 

fabrycznie nowego pieca piekarskiego wsadowego rurowo-ceramicznego: 
 
Nazwa pieca (typ, produkcja itp.): ……………………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Za cenę: .............................................. zł (Netto) słownie: ..............................................................  
 
.......................................................................................................................................................... 
 
Brutto:....................................... zł, VAT: (.............%) tj. ............................... zł. 
 
O parametrach technicznych: 

Określenie parametru Opis, Ilość, jedn.m. typ, producent itp. 

powierzchnia wypiekowa (m2):  

Moc termiczna (cieplna):  

Liczba, budowa i wymiary komór wypiekowych:   

jednorazowy wsad chleba 0,6 kg (szt):  

Nazwa Firmy: .................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Adres: .................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

TEL./FAX: ..................................................  

REGON*: ......................................... NIP: ................................................... 



 

nazwa i typ palnika:  

średnie zużycie gazu/max zużycie gazu (m3/h):  

Panel sterowania:  

Zaparowanie i nawilżanie komór wypiekowych:  

Wymiary pieca:  

Pozostałe parametry:  

  

  

  

  

  

  

 Inne informacje dot. parametrów i budowy pieca: ……..………………………………………………………….… 
……………………………………………….………………………………………………… 
 
W celu wykazania zgodności parametrów technicznych dostarczanych maszyn i urządzeń  
z potrzebami inwestora do oferty załączamy: 
1. ……………………………..…. 
2. …………. 
3. …… 
Oferujemy następujące warunki gwarancji i serwisu: 
 
Okres gwarancji: …………………………………………………, odległość serwisu: ……………...km (lokalizacja 
serwisu: ……………………….……......),  
czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: ……………………………………………….,  
zakres świadczeń w okresie gwarancyjnym i także pogwarancyjnym: ………………………………………… 
…………………………………………………......................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
Doświadczenie w realizacji tożsamych zamówień: 
Dołączone dokumenty:  
1. ……………………………..…. 



 

2. …………. 
Informacje dotyczące firmy: długości istnienia i krótki opis jej funkcjonowania: ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Zobowiązujemy się do realizacji dostawy wraz z montażem i instalacją ww. pieca oraz 
przeprowadzeniem próbnych wypieków w terminie do dnia 25 lutego 2014 r.  
 
Uwagi dotyczące montażu: ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 28 lutego 2014 r. 
 
Osoba uprawniona do kontaktów:  
Imię i nazwisko: .............................................. 
Tel:                       .......................................... 
e-mail:                 ............................................ 
 
 
 
 
 

......................................................                                               ………….......................................................................  
                        (miejscowość i data)      (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela firmy) 

 

 
 
 
 
Uwaga! należy parafować każdą stronę oferty. 
 


