
OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

1. Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli zaprasza do 

złożenia oferty. 

1. Nazwa zadania:  

Zakup drobnego wyposażenia kuchennego wraz z transportem do kuchni szkolnej w ZSP w 

Lesznowoli, ul. Szkolna 6,  05-506 Lesznowola 

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na  

ocenę oferty: 

 Zestawienie drobnego wyposażenia kuchennego  
 

   

LP. Nazwa asortymentu 
liczba 
sztuk 

1. chochelka do wazy 0,09 l  13 

2. dzbanek szklany 1,8 l 12 

3. dzbanek z poliwęglanu 1,8 L 29 

4. GN 1/3 150 mm 6 

5. GN 1/3 200 mm 6 

6. Kubek Luminarc Trianon 290 ml 400 

7. łopatki do serwowania 9 

8. łyżeczka 135 mm 470 

9. łyżka stołowa 195 mm 180 

10. łyżki do serwowania 9 

11. miski stalowe 4l śr 24 cm 30 

12. nóż 210 mm 150 

13. pojemniki plastikowe na drobnicę z pokrywkami Plast team 80l 7 

14. pokrywka GN 1/3  12 

15. porcjoner do ryżu 70 g 8 

16. pucharki na desery stal śr 90 100 

17. ścierki bawełniane/ręcznik kuchenny bawełna 50x70 40 

18. taca antypoślizgowa 40x30 cm 10 

19. talerz deserowy Trianon Luminarc 19 cm 250 

20. talerz głęboki Trianon Luminarc 23 cm 200 

21. talerz płytki Trianon Luminarc25 cm 410 

22. wanna cedzakowa 45/29 1 

23. wazy stalowe z pokrywką i chochlą 13 

24. wiaderka małe plastikowe z pokrywką 5l 4 

25. wiaderka stalowe z pokrywką 7 l 7 

26. widelec stołowy 190 mm 350 
 

3. Termin realizacji zamówienia : 24-28.08.2020 

4. Kryterium/kryteria oceny ofert: cena, jakość 



5. Termin składania ofert: 15.07.2020 godz. 12.00 

6. Termin związania ofertą: 30 dni 

7. Oferty można składać: 

Drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsplesznowola.pl 

Pisemnie na adres:  Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola 

Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego , jeżeli Zamawiający otrzyma ją przed terminem 

składania ofert określonym w ogłoszeniu.   

8.Osoba do kontaktu :  

Anna Hołubowicz tel: (22) 757 93 99 wew. 109 

e-mail: anna.holubowicz@zsplesznowola.pl 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem. 

2. Przed wyborem wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od oferenta uzupełnienia oferty lub 

złożenia wyjaśnień dotyczących warunku określonego w pkt.4 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia 

zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w 

terminie nie będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, 

informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu, na której 

zostało umieszczone ogłoszenie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ogłoszenia bez podania przyczyny. 

 


