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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 Jestem właścicielem firmy produkującej lody gałkowe. 
 
W związku z realizacja  projektu pt: „Podniesienie konkurencyjności Wytwórni Lodów VITO  
poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i know – how do rozpoczęcia produkcji lodów 
naturalnych”; Oś priorytetowa/działanie/schemat: MRPO 2007-2013, Oś Priorytetowa: 2. 
Gospodarka regionalnej szansy; numer i nazwa Działania: 2.1. Rozwój i podniesienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw; Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – 
mikroprzedsiębiorstwa; zwracam się do Was z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie 
poniżej wymienionych maszyn i urządzeń do produkcji lodów naturalnych: 
 
- numer 03 zakup stołu do pracy z basenem, gł. 400 i zlewem gł. 250 – ze stali nierdzewnej o 
wym. 2450x 700x 850 (zakup środka trwałego)  
 
- numer 04 zakup stołu do pracy z basenem, gł. 400 i zlewem gł. 250 – ze stali nierdzewnej o 
wym. 1500 x 700 x 850 (zakup środka trwałego)  
 
- numer 05 zakup umywalki naściennej ze stali nierdzewnej 400 x 400 - 3 szt. (zakup środka 
trwałego)  
 
- numer 06 Zakup półki naściennej - ociekacz 1500 x 400 - 4 szt. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 07 Zakup regału 4-połkowego 1200 x 600 x 1800 - 2 szt. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 08 Zakup stołu do pracy z 2 półkami 2000 x 700 x 850 (zakup środka trwałego)  
 
- numer 09 Zakup stołu do pracy ze zlewem 400x400x250 odsunięty od prawej krawędzi o 
500mm, rant tylny i prawy. Szafka z drzwiami suwanymi o wym. 1640 x 700 x 850. (zakup 
środka trwałego)  
 
- numer 10 Zakup półki naściennej – ociekacz 1700 x 400 - 2 szt. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 11 Zakup stołu do pracy z basenem, gł 400 i zlewem gł 250. Z półką i rantami: 
tylnym. Lewym i prawym. Ze stali nierdzewnej 1900 x 700 x 850. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 12 Zakup półki naściennej – ociekacz 1900 x 400. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 13 Zakup stołu do pracy ze zlewem 600x500x250. Z półką i rantem tylnym prawym i 
lewym. Ze stali nierdzewnej 1430 x 700 x 850. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 14 Zakup stołu do pracy z półką. Dodatkowa półka na połowie stołu. Rant tylny. Ze 
stali nierdzewnej 2300 x 700 x 850. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 15 Zakup okapu przyściennego, z kratownicami, oświetleniem i wentylatorem 
(1250m3/h). Ze stali nierdzewnej 2500 x 800 x 500. (zakup środka trwałego)  
 



- numer 16 Zakup stołu ze zlewem 2-komorowym. Rant tylny, lewy i prawy, ze stali 
nierdzewnej 1380 x 600 x 850. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 17 Zakup stołu do pracy z basenem, gł 400 i zlewem gł 250. Z półką i rantami: 
tylnym. Lewym i prawym. Ze stali nierdzewnej 1830 x 700 x 850. (zakup środka trwałego)  
 
- numer 18 Zakup półki naściennej - ociekacz. 2-poziomowa. Ze stali nierdzewnej 1830 x 400. 
(zakup środka trwałego) 
          
Kryteriami wyboru oferty będą:  
- cena zakupu urządzenia / urządzeń; tj. preferowane będą urządzenia, których cena będzie 
najniższa - najbardziej konkurencyjna. 
- zgodność parametrów technicznych urządzenia / urządzeń z naszymi potrzebami, tj. preferowane 
będą urządzenia, jak najbardziej adekwatne podanych parametrów technicznych, które ustalono w 
relacji do potrzeb procesu produkcyjnego oraz stosowanej technologii produkcji lodów. 
 
Proszę podać okres ważności Państwa oferty oraz załączyć ofertę handlową (katalogi, cenniki). 
 
Termin złożenia oferty do : 03.06.2013 
 
Łączę wyrazy szacunku. 
  
 
Witold Kędzior 
  
Wytwórnia Lodów VITO  
Gorlice; tel: 502 169 530 
 

 
 

  


