
 
 

Protokół z otwarcia i WSTĘPNEJ oceny ofert w przetargu nieograniczonym na 

dostawę nowego sprzętu AGD i pieców konwekcyjno-parowych w celu 

wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

w Ciechanowcu 

w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych 

w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej 

do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”, finansowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 

8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  

 

  W dniu 11.10.2018r. o godzinie 13.30 w sali nr 1-45 w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, 

zebrała się komisja w następującym składzie:  

1. Łukasz Godlewski – przewodniczący  

2. Artur Bojar – członek 

3. Jarosław Zdunek – członek  

 

   Przedmiotem posiedzenia było otwarcie oraz ocena pod względem 

formalnym i jakościowym ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od 

03.10.2018r. do dnia 11.10.2018r. do godz. 13:30 uczestniczących w procesie 

przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 

03.10.2018 r. na: „Dostawa nowego sprzętu AGD i pieców konwekcyjno-parowych 

w celu wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej    

http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/component/k2/748.html 

a także w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

1. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 

11.10.2018 r. do godz.13:00 wpłynęło 13 ofert. 



2. W sesji otwarcia ofert uczestniczył przedstawiciel:  

a) „Grupa Gastro Jolanta Borowska” ul. Produkcyjna 72, 15-680 Białystok, Pan 

Przemysław Piotrowski; 

b) Firma Daito – Pan Jakub Wiszniewski; 

c) Przemko – PPHU, Przemysław Biedrzycki – Pan Rafał Kazimierczyk .  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja poinformowała, że Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwoty w 

wysokości: 

a) część I zamówienia - zakup pieców konwekcyjno-parowych:  
138 669,40 zł zł brutto. 
 

b) część II zamówienia - sprzęt AGD:  70 296,28 zł brutto.  
 

4. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 13.30 w dniu 11.10.2018r. w siedzibie 

Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej. 

5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez przedstawicieli 

Wykonawców obecnych na sali (Pan Przemysław Piotrowski, Pan Jakub 

Wiszniewski, Pan Rafał Kazimierczyk) i Komisji Przetargowej. Po otwarciu ofert 

komisja podała następujące informacje: 

– nazwy i adresy Wykonawców, 

– ceny ofertowe, 

– specyfikację oferowanego sprzętu przez Wykonawców. 

6. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne.  

7. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

a) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na część I zamówienia (dostawa pieców 

konwekcyjno – parowych): 

1. Gastro Centrum – Adam Koprowski, ul. Siemieradzkiego 15,  
64 - 920 Piła, na kwotę 93 509,89 zł brutto. 
Oferowany przez wykonawcę piec niespełnienia wymogów Specyfikacji 
Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. W zaproponowanej ofercie 
brakuje dwóch zmiękczaczy automatycznych do wody przystosowanych do 
pracy z zaproponowanymi w ofercie piecami. Do układu pieca trafia woda 
nieuzdatniona. Zaproponowany piec nie posiada wbudowanego zmiękczacza 
do wody, a jedynie system odkamieniania po zastosowaniu odpowiednich 
środków chemicznych. 



 
2. Active Company Sp. Z O.O. Sp. K. ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, na 

kwotę 85 052,04 zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec niespełnienia 
wymogów Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. W 
zaproponowanej ofercie brakuje dwóch zmiękczaczy automatycznych do 
wody przystosowanych do pracy z zaproponowanymi w ofercie piecami. Do 
układu pieca trafia woda nieuzdatniona. Zaproponowany piec nie posiada 
wbudowanego zmiękczacza do wody, a jedynie system odkamieniania po 
zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych. 
 

3. MIG Import – Eksport Głowacki Sp. J., ul. Elewatorska 29A,  
15-620 Białystok, na kwotę 90 724,08 zł brutto.  Oferowany przez 
wykonawcę piec niespełnienia wymogów Specyfikacji Technicznej 
stanowiącej załącznik do SIWZ. W zaproponowanej ofercie brakuje dwóch 
zmiękczaczy automatycznych do wody przystosowanych do pracy z 
zaproponowanymi w ofercie piecami. Do układu pieca trafia woda 
nieuzdatniona. Zaproponowany piec nie posiada wbudowanego zmiękczacza 
do wody, a jedynie system odkamieniania po zastosowaniu odpowiednich 
środków chemicznych. 
 

4. Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy 
Sącz, na kwotę 91 959,23 zł brutto.  
 

5. Grupa Gastro Jolanta Borowska, ul. Produkcyjna 72, 15-680 Białystok, na 
kwotę 76 171,81 zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec niespełnienia 
wymogów Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Piec 
zgodnie z parametrami zawartymi na stronie producenta wymaga 19,2 kW 
mocy przyłączeniowej, co przekracza o 0,2 kW maksymalną dopuszczalną 
moc przyłączeniową ze Specyfikacji Technicznej SIWZ.  Zaproponowany piec 
nie posada funkcji „FAN STOP” czyli szybkiego zatrzymanie wentylatora po 
otwarciu drzwi. Piec przy gotowaniu na parze osiąga maksymalną 
temperaturę 99 stopni, wymagana wartość to 130 stopni. Przy funkcji kombi 
osiąga maksymalnie 250 stopni, wartość wymagana 300 stopni. Brak 
informacji że piec posiada automatyczny przedgrzew.  
 

6. MEGAR Sp. z o. o., ul. Pionierska 1, 05-540 Zalesie Górne, na kwotę  
90 665,98 zł brutto.  
 

7. Przemko – PPHU, Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9C, 18-400 Łomża, na 
kwotę 93 243,84 zł brutto. 
 

8. Conrad Company, Porosły Kolonia 55, 16-070 Choroszcz,  
na kwotę 84 224,77zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec 
niespełnienia wymogów Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do 
SIWZ, m.in. brak bojlera, funkcji FAN STOP, dotykowego wyświetlacza.  



 
9. GAMA, ul. Szczecińska 25A, 5-122 Koszalin, na kwotę 98 400,00 zł brutto. 

Oferowany przez wykonawcę sprzęt AGD niespełnienia wymogów 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Brak szczegółowej 
specyfikacji technicznej oferowanych sprzętów AGD oraz wzoru 
zaakceptowanych umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.  
 

10.  Swisspol Ltd Sp. Z o. o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, na kwotę 159 176,76 
zł brutto. 
 

11.  Sas Spółka z o. o., ul. Chmielna 15, 65-261Zielona Góra, na kwotę 88 853,42 
zł brutto. Brak szczegółowej specyfikacji technicznej, m.in. zmiękczacza, 
niesprecyzowana ilość GN.  
 

12.  Daito, Jakub Wiszniewski, ul. Ciesielska 2/28, 15-542 Białystok, na kwotę 
86 038,50 zł brutto (wartość oferty bez dwóch zmiękczaczy automatycznych 
do wody przystosowanych do pracy z zaproponowanymi w ofercie piecami 
to 84 538,5 zł.) 
 

b) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na część II zamówienia (pozostały sprzęt 

AGD): 

1. Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy 
Sącz, na kwotę 61 217,10 zł.  
 

2. Grupa Gastro Jolanta Borowska, ul. Produkcyjna 72, 15-680 Białystok, na 
kwotę 60 805,61 zł brutto.  
Oferowany przez wykonawcę sprzęt AGD niespełnienia wymogów 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ w następujących 
pozycjach: nr 15 – pakowarka próżniowa, brak możliwości ustawiania 
programów pakowania.  
 

3. AGD i Multimedia Sławomir Bogucki, ul. 11 Listopada nr 10, 18-230 
Ciechanowiec, na kwotę 69 500 zł brutto.  
 

4. Przemko – PPHU, Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9C, 18-400 Łomża, na 
kwotę 70 122,30 zł brutto. Oferta odrzucona ze względów formalnych. Brak 
podanych modeli i parametrów technicznych ofererowanych sprzętów AGD.   
 

5. GAMA, ul. Szczecińska 25A, 5-122 Koszalin, na kwotę 68 228,10 zł brutto. 
Oferta odrzucona ze względów formalnych, brak w załączeniu 
zaakceptowanych umów. 
 

6. Swisspol Ltd Sp. Z o. o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, na kwotę 70 130,91 zł 
brutto. Brak wzoru zaakceptowanej umowy stanowiącej załącznik nr 4 do 
SIWZ. 



 

8. Wykonawcy uczestniczący w sesji otwarcia ofert nie zgłosili zastrzeżeń  
z przebiegu posiedzenia. 
 

Członkowie Komisji Przetargowej: 

1. Łukasz Godlewski – przewodniczący     

2. Artur Bojar – członek      

3. Jarosław Zdunek – członek   

  


