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Zapytanie ofertowe. 
 
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY 
 
Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy  
Głowicki Spółka Jawna 
Gawrych Ruda 39B 
16-402 Suwałki 
NIP: 844-234-99-56, REGON: 200669576 
 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia rekreacyjnego hotelu, klimatyzatora, 
elektronicznego zestawu do inwentaryzacji baru oraz  zakup wyposażenia kuchni (catering) 
Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  
Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury 
Działania 3.2: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej  
Poddziałania 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa. 

 
Specyfikacja  i parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, które muszą spełniać oferowane  
środki trwałe, a które w ofercie muszą bezwzględnie zostać potwierdzone przez Oferującego: 
 

a) Kajaki – 10 szt. 
Długość: około 5,30 m  
Szerokość: około 0,72 m  
Wysokość: około 0,40 m  
Waga: około 38 kg  
Ładowność: około 320 kg 
Kajak wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego (LPS) 
Na wyposażeniu wiosła kajakowe (2 szt.) 
 
Termin realizacji zamówienia: od 22.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 
 
 



 

 

 
b) Rowery wodne – 2 szt. 

Długość: około 4,25 m 
Szerokość: około 1,60 m 
Waga: około 175 kg 
Ładowność: około 500 kg 
Ilość osób: 5 
Rower wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego (LPS) 
 
Termin realizacji zamówienia: od 22.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 
 

c) Klimatyzator – 1 szt.  
wydajność chłodnicza – 7,1 kW 
wydajność grzewcza – 8,0 kW 
wydajność powietrza – 1080/1320 m3/h 
poziom hałasu – 39/45 dB(A) 
zasilanie – z jednostki zewnętrznej 
przybliżona pow. do obsługi – 90 m2 
 
Termin realizacji zamówienia: od 22.07.2014 r. do 01.09.2014 r. 
 

d) Elektroniczny zestaw do inwentaryzacji baru umożliwiaj ący przeprowadzanie 
okresowych kontroli – 1 szt.  
skład zespołu: komputer przenośny, waga laboratoryjna, waga platformowa, skaner ręczny, 
skaner przenośny, niezbędne połączenia: kable, zasilacze i baterie 
 
Termin realizacji zamówienia: od 22.07.2014 r. do 01.09.2014 r. 
 

e) Wposażenie kuchni (catering):  
• Frytkownica 8 lit. – szt. 1 
• Termoport 6 g/n 1/1 – szt. 2 
• Kuchenka indukcyjna 3500 M – szt. 2 
• Pojemniki G/N 1/1 65 – szt. 30 
• Talerze 31 cm – szt. 120 
• Talerze 24 cm – szt. 120 
• Talerze 19 cm – szt. 120 
• Półmiski duże – szt. 80 
• Półmiski średnie – szt. 80 
• Miski średnie – szt. 80 
• Bulionówki z talerzykiem – szt. 120 
• Szklanki proste 0,290 – szt. 120 
• Kieliszki – szt. 120 
• Malakser 3,7 lit. – szt. 1 
• Pakowarka próżniowa mała – szt. 1 
• Urządzenia do gotowania Sous vide – szt. 1 
• Wózek transportowy platforma – szt. 1 



 

 

• Termosy stalowe 1,5 lit. – szt. 10 
• Formy do pasztetu 380x80 – szt. 6 
• Pojemniki do lodu 3 lit. – szt. 3 
• Pojemniki do lodu 5 lit. – szt. 3 
• Pojemniki do lodu 2 lit. – szt. 3 
• Akcesoria do serowania 3 rodzaje – szt. 10 
• Wózek do talerzy na 120 szt. – szt. 1 
• Wózek do talerzy na 84 szt. – szt. 1 
• Kosze do szkła – szklanki – szt. 10 
• Kosze do szkła - kieliszki i do wina – szt. 15 
• Kosze do szkła - kieliszki do szampana – szt. 5 
• Syfon do bitej śmietany Thermo 1 lit. – szt. 1 
• Pokrywy do talerzy 32 cm – szt. 50 
• Pokrywy do talerzy 24 cm – szt. 50 

 
Termin realizacji zamówienia: od 22.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 
 

 
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
  
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Oferent powinien podać całościową kwotę netto i brutto za przedmiot zamówienia. 
Oferta powinna: 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, 
- podpisana przez wykonawcę. 
W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie 
pisemnej.  
 
 
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
dyrektor@hotelnadwigrami.pl, faksu na nr: + 48 87 563 59 50, poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: Gawrych Ruda 39B, 16-402 Suwałki do dnia 2014-07-21 
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2014-07-22, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony o godzinie 08:00 w siedzibie Wigierskiego Ośrodka Turystyczno-
Wypoczynkowego Głowicki Spółka Jawna 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia zapytania 
ofertowego bez podania przyczyn. 



 

 

 
 
V. OCENA OFERT 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 - Cena 100% 
 
 
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE 
 
 Dodatkowych informacji udziela Pan Henryk Głowicki  pod numerem telefonu + 48 87 563 59 59, 
w siedzibie firmy w Gawrych Rudzie 39B, 16-402 Suwałki oraz adresem email: 
dyrektor@hotelnadwigrami.pl 


