Nr postępowania: 7/RPLD.06.02.01-10-0085/17

30 lipca 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
- w trybie badania rynku
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A. zaprasza do składania ofert na
dostawę grilla na potrzeby projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze
zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na
Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na
listę Pomników Historii”, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00.
Kod CPV: 42214110-3 Grille
I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A.
ul. Grota Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
II. Opis przedmiotu zamówienia:
GASTRONOMICZNY GRILL
Cateringowy z zadaszeniem z blachy gr. 6 mm, 5-stopniowa regulacja wysokości rusztu, grill
wyposażony jest w dwie półki górna półka jako "lada" na wydawane potrawy
dwie pokrywy zamocowane na zawiasach - można zdemontować, dwie szuflady, które służą do
popiołu - w palenisku dwa "włazy" zamykane, które służą do zrzucania popiołu w szuflady i
ułatwiają czyszczenie grilla - są wysuwane, koła do przemieszczania grilla.
Z tyłu grilla osłony na wystające pręty od rusztów, stopy z płaskownika o grubości 12 mm
(120x650mm), nogi z rury okrągłej o średnicy 75 mm, grill jest trójkomorowy (lewa komora
szerokość 650 mm dwie pozostałe 550 mm) palenisko z blachy o grubości 6 mm.
Całość malowana farbą żaroodporną do 800 stopni. Zadaszenie grilla jest przystosowane pod
wentylator który służy do wyciągania zadymienia podczas grillowania na całym dachu rynna i
dwa odpływy wodne.
Grill powinien być rozkręcany, ruszty wykonane z stali nierdzewnej.
Charakterystyka grilla :
szerokość - 230 cm
wysokość - 270 cm
szerokość paleniska - 1760 mm
głębokość paleniska - 650 mm
wysokość paleniska - 230 mm
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Dostawa w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostawa
potwierdzona zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym. Miejsce dostawy: Hotel
Podklasztorze, ul. Władysława Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.
Gwarancja: minimum 24 miesiące.
Płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od dnia
dostarczenia faktury Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie
protokołu zdawczo – odbiorczego.
III. Wybór Dostawcy:
1.
2.
3.
4.

Dostawca zostanie wybrany przez Zamawiającego w wyniku oceny oferty dokonanej na
podstawie przyjętego kryterium, jakim jest cena oferty (100%).
Dostawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć uzupełniony formularz
ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
wraz z oświadczeniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny – na każdym etapie jego postępowania, aż do wyboru dostawcy.

IV. Forma i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty i oświadczenia), za
pośrednictwem e-maila: dyrektor@bwtrybunalski.pl w terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00 z informacją w temacie wiadomości „GRILL”.
V. Osoba uprawniona do kontaktu:
Radosław Groblewski – Dyrektor
e-mail: dyrektor@bwtrybunalski.pl
telefon: 607 555 628
VI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
− Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno –
Handlowe „Trybunalskie” S.A., ul. Grota Roweckiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski;
− inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Turystyczno – Handlowym
„Trybunalskie” S.A. jest pani Mirosława Michalska, e-mail: michalska37@wp.pl ;
− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia postępowania i wyłonienia dostawcy grilla na potrzeby projektu
„Rozwój oferty turystycznej hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w Zespole
Klasztornym Opactwa Cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku
Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę pomników historii”;
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−

−

−
−

−

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z umowy o
dofinansowanie projektu, w ramach którego jest współfinansowane zamówienie (ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020);
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w związku z wdrażaniem projektu w ramach którego
finansowane jest zamówienie, w szczególności podmioty prowadzące kontrole zamówień,
w tym Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego;
dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego nr
7/RPLD.06.02.01-10-0085/17
FORMULARZ OFERTY
Dane Dostawcy:
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................

Telefon: ........................

NIP: ...............................................................................................................................................
Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 7/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia 30 lipca
2018 r. na dostawę grilla na potrzeby projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu
Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie –
obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP
na listę Pomników Historii”, oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:
Łączna cena netto (PLN): . …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Łączna cena brutto (PLN): …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego nr 7/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia
30 lipca 2018 r. i akceptuję jego treść. Realizacja dostawy będzie prowadzona zgodnie z
warunkami określonymi w ww. zapytaniu ofertowym.
2. Wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i
dostawę na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)

4

