
 

 

Mysiadło, 13.01.2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Zamawiający: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, 

Mysiadło ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło 

Zaprasza do składania ofert na umieszczenie na terenie hali sportowej w Centrum Sportu w Mysiadle 

przy ul. Kwiatowej 28 automatu do przekąsek i napojów oraz automatu do napojów gorących.  
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. „umieszczenie na terenie hali sportowej 

w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola automatu do przekąsek i napojów oraz automatu do 

napojów gorących”.  
2. Kryteria, które musi spełniać oferta: 

 Automaty powinny posiadać system wydawania reszty:  
 Instalacja oraz bezpłatna obsługa automatów w Państwa zakresie (uzupełnianie i serwis); 
 Produkty używane w urządzeniach powinny być najwyższej jakości;  
 Czytnik kart płatniczych możliwość dokonywania płatności kartą na zbliżenie (PayPass) 

i/lub czytnik banknotów; 
 Umieszczenie na urządzeniach informacji o braku odpowiedzialności Centrum Sportu w 

Gminie Lesznowola za działanie automatów oraz nr. kontaktowy do Waszego serwisu 
urządzeń; 

 Automaty powinny zajmować przestrzeń o wymiarach nie większych niż: 220 cm 
szerokości oraz 240 cm wysokości. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
a) W automacie do przekąsek i napojów powinny znajdować się produkty takie jak:  

 Woda mineralna (gazowana i niegazowana), poj. 0,5 l; 

 Soki owocowe 100% w butelce i/lub kartoniku, o poj. 0,2 – 0,5 l; 

 Owoce suszone w kawałkach i/lub plasterkach; 
 Pieczywo chrupkie; 

 Wafle ryżowe; 
 Musy owocowe; 

 Słone paluszki; 
 Herbatniki; 

 Batony owsiane i/lub musli (bez cukru); 

 Inne produkty spełniające normy dotyczące produktów spożywczych dopuszczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach, z wyłączeniem produktów 
typu drożdżówki i kanapki, a zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 

sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2015 poz. 

1256). 

b) W automacie do napojów gorących powinny znajdować się następujące produkty: 
 Kawa (marki takie jak Nescafe, Tchibo, Jacobs); 



 

 

 Czekolada (Nestle, Mokate, Wedel); 

 Herbata (Lipton, Tetley, Herbapol, Saga); 

W/w produkty powinny być dostępne w różnych wariantach smakowych (np. cappuccino, espresso, 
czekolada z mlekiem, herbata malinowa).  

4. Dokumenty, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty: 

 odpis z KRS lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 

 minimum 3 referencje, obejmujące wykonanie usług tożsamych z niniejszym zapytaniem 
ofertowym w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, 

 materiały fotograficzne zaproponowanych urządzeń wraz z opisem, 
 oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne świadectwa i atesty proponowanych 

urządzeń. 

5. Osobą po stronie Zamawiającego uprawnionego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan 
Łukasz Marczak (tel. 22 272 96 14, mail: kontakt@sportlesznowola.pl). Wykonawca może zwrócić 
się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w dniach poniedziałek – piątek 
w godz. 9.00-16.00. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług. 
7. Kryteria oceny ofert. Ocena będzie dokonana według następującego wzoru:  𝐶 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗  𝑥 100 𝑝𝑘𝑡. 
 

 cena ofertowa brutto – 100% 

 Nie dopuszcza się składania częściowych ofert. 

8. Termin składania ofert: 
 Do dnia 20.01.2017 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) 

9. Miejsce składania ofert:  
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, 

Mysiadło, ul. Kwiatowa 28 lub pocztą na adres Mysiadło, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło, lub 
mailem na adres kontakt@sportlesznowola.pl. 

10. Zamawiający poinformuje pisemnie lub e-mailem Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty oraz skontaktuje się z Wykonawcą, którzy złożył najkorzystniejszą ofertę 
w celu ustalenia terminu zawarcia umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

 


