POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 27 października 2021 roku.
PRM-IV.2600.5.2021.JM
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk zaprasza do
złożenia oferty na zakup 2 ekspresów do kawy.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk ekspresów do parzenia kawy z
przeznaczeniem na dyspozytornie medyczne.
2. Niezbędne parametry automatycznego ekspresu do kawy:
 Rodzaj ekspresu - Ciśnieniowy
 Typ ekspresu - Automatyczny
 Rodzaj kawy - Ziarnista
 Dzienna liczba filiżanek min 100
 Spienianie mleka
 Dostępne napoje - Espresso Americano Cappuccino Latte Macchiato Flat white
Podwójne Espresso Double Americano Podwójne Cappuccino Double Latte
Macchiato Double Flat white Porcja gorącej wody Porcja gorącego mleka Porcja
mlecznej piany Dzbanek kawy
 Regulacja wysokości dyszy
 Regulacja ilości zaparzanej kawy
 Regulacja mocy kawy
 Regulacja stopnia zmielenia kawy
 Regulacja temperatury kawy
 Lodówka na karton z mlekiem
 Panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem
 Pojemność zbiornika na kawę 500-1000g
 Pojemność zbiornika na wodę min 5l z możliwością podłączenia do sieci wodnej
 Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, Ustawienie twardości wody,
Wyjmowany blok zaparzający
 Instrukcja obsługi w języku polskim
 Gwarancja 12 miesięcy z możliwością rozszerzenia do 24 miesięcy
 Zestaw preparatów (odkamieniacz, środek czyszczący do systemu mlecznego)
niezbędnych do czyszczenia na okres 24 miesięcy przy obciążeniu 80-100 filiżanek
kawy dziennie
3. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie ekspresów różnych marek i modeli pod
warunkiem spełnienia parametrów określonych w pkt. 2
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie ekspresu do siedziby Zamawiającego, w tym instalację urządzenia i
konfigurację;
b) bezpłatną opiekę serwisową przez cały okres gwarancji tj. usuwanie awarii ekspresu,
przez co rozumie się stan niesprawności urządzenia uniemożliwiający jego używanie
zgodne z przeznaczeniem lub powodujący jego częściowe lub całkowite
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unieruchomienie, niewynikające z niewłaściwego użytkowania najmowanego
urządzenia.
5. W okresie gwarancji w przypadku zgłoszenia awarii, wykonawca na swój koszt naprawi
lub dostarczy zastępczy ekspres zgodny z warunkami zamówienia nie później niż w ciągu
2 dni od dnia zgłoszenia usterki.
II. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Wpis do CEiDG /KRS.
3. Opis oferowanego urządzenia.
4. Pełnomocnictwo / upoważnienie1
III. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - „cena”.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
biorąc pod uwagę kryterium ceny spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie
wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
IV. Sposób przygotowania oferty
Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty wraz z
pozostałymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
wprm@gdansk.uw.gov.pl do 3 listopada 2021r.
V. Informacje dodatkowe
1. Płatność będzie realizowana przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym
przez siebie czasie uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych dokumentów. Zamawiający
uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli po
zweryfikowaniu oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, w formie, w jakiej zostało ogłoszone
Zaproszenie do składania ofert.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany o formie realizacji sprawy.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Jarosław Mróz e-mail:
jaroslaw.mroz@gdansk.uw.gov.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu
Dyrektor
Wydziału Państwowego Ratownictwa
Medycznego
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