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Darłowo, dn. 22.08.2018 
(miejscowość) (data) 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

AGMAR FISH Agnieszka Toporowicz-Suwała, Mariola Szewczyk spółka cywilna 

76-150 Darłowo, Sportowa 22 

NIP: 499-066-85-02   Regon: 368863954 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 Przyczepa gastronomiczna retro z wyposażeniem 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Wymiary: 6700x2300x2300 

 Dwuosiowa z hamulcem najazdowym 

 Wykonana z profili stalowych zamkniętych, poszycie z blachy aluminiowej 1mm 

lakierowanej na biało 

 Wykończenie wnętrza blacha nierdzewna odporna na tłuszcz i temperaturę 

 Podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową 

 Wyposażenie podstawowe: instalacja elektryczna 230V (6 podwójnych gniazd) 

zakończona tablicą licznikową oraz oświetlenie plafonowe 

 Wyposażenie dodatkowe: kącik sanitarny w wodą bieżącą i ze zbiornika, ogrzewacz 

wody, blat roboczy ze stali nierdzewnej, blat roboczy z MDF, półka górna oraz lada 

zewnętrzna z MDF, szuflada kasowa automatyczna, zewnętrzna szafka elektryczna, 7 

gniazd 230V, gniazdo 400V z przyłączeniowym, wzmocniona do 30kW instalacja 

siłowa, licznik elektryczny trójfazowy, oświetlenie klapy, instalacja alarmowa, 

monitoring (2 kamery z rejestratorem), system nagłośnienia, wentylator dachowy i 

ścienny, 2 nierdzewne kratki wentylacyjne, szyby krótkie na lato 250mm oraz 1000 mm 

na zimę, koło zapasowe, demontowalny dyszel, świetlik dachowy, klimatyzacja 4-5 kW 

III. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania (odbioru) przedmiotu zamówienia: 31.12.2018 

2. Płatność po wykonaniu przedmiotu zamówienia, po podpisaniu protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Cena wskazana przez oferenta  zawiera wszystkie koszty z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia łącznie z dostawą.  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 oznaczenie przedsiębiorcy (oferenta), 

 datę sporządzenia,  

 cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia,  

 opis oferowanego przedmiotu zamówienia i podanie jego nazwy. 



 

 

str. 2 

 cena wskazana przez oferenta zawiera wszystkie koszty z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia (łącznie z dostawą) 

2. Oferta powinna być przesłana do dnia 06.09.2018 w następujący sposób (do wyboru): 

 e-mail’em na adres: agmar349@onet.pl 

 pocztą, 

 kurierem 

 osobiście 

na adres: AGMAR FISH 76-150 Darłowo, Sportowa 22. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

 cena – 100 %; 

6. Zamawiający wybierze ofertę zgodną z wymogami opisanymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym i zawierającą najniższą cenę. 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie 

wybrana w świetle przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów.  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE. 

1. Podmioty powiązane z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo nie mogą brać udziału 

w postepowaniu ofertowym 

. 

2. Postepowanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej 

dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

 

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Toporowicz-Suwała pod numerem telefonu: 502 428 

397 oraz pod adresem email: agmar349@onet.pl 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest 

równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością 

zawarcia przez niego umowy. 

                                                           


 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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