
 
         Mielec dnia, 06.09.2013r.  

 

            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

 Prezes Spółdzielni Socjalnej “RAZEM” zaprasza do złożenia oferty na zadanie  

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro  na  

 Zakup odkurzacza parowego dla Spółdzielni Socjalnej “RAZEM” 

 

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomi społecznej w ramach projektu 

“Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja  

 

Termin wykonania zamówienia: do 20 września 2013 roku.        

  

Osoba do kontaktu: Aneta Kuśmierczyk tel. 509-824-045  

                                                                                              

Ofertę sporządzoną na podstawie Załącznika nr 1 należy złożyć w dniu 12 września 2013r. 

do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta na zakup odkurzacza parowego dla 

Spółdzielni Socjalnej “RAZEM”  w siedzibie Spółdzielni Socjalnej “RAZEM”- Podleszany 414,  

39-300 Mielec bądź drogą elektroniczną na adres e- mail: spodzielniasocjalnarazem@interia.pl  

 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

Cena brutto oferty, zwana dalej “Ceną”- maksymalnie 100 pkt. 

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy 

otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

Cena oferowana minimalna brutto 

                       

CENA = --------------------------------------------------- x 100  

            Cena badanej oferty brutto  

 

 

    

      

 

 

         
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup odkurzacza parowego fabrycznie nowego i nieużywanego (nie noszącego 

śladów użytkowania).  

Odkurzacz parowy przeznaczony będzie dla Spółdzielni Socjalnej “RAZEM”. 

Zamówienie finansowane będzie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII 

– Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomi społecznej w ramach projektu “Samorządowe 

Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 



Minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia 
A. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  Rok produkcji: 2013 

2. Moc silnika 2300 kW 

3. Siła grzałki: 1500 W 

4. Napięcie 220-240 V 

5. Pojemność zbiornika na wodę: od 0,5 do 0,8 litra 

6. Przewód zasilający: min. 4m 

7.  Czas podgrzewania: od 4 do 6 min. 

8. Ciśnienie pary: min. 3 bary 

B. FUNKCJE 

1. Praca na sucho i mokro 

2. Funkcja mycia podług 

3. Funkcja mycia okien 

4.  Funkcja prasowania 

C. WYPOSAŻENIE 

1. Rury z tworzywa 

2. Wbudowany lejek do napełniania 

3. System dwóch zbiorników 

4. Wąż parowy z pistoletem: min. 2m 

5. Dysza punktowa 

6. Żelazko parowe 

7. Dysza podłogowa 

8. Instrukcja obsługi w języku polskim 

D. GWARANCJA 

1. Minimum 1 rok 

 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość odbioru odkurzacza parowego w odległości nie większej niż 

30 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca może na własny koszt dostarczyć odkurzacz parowy do 

siedziby Zamawiającego. 

Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.  

W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto w PLN oraz należy uwzględnić wszystkie 

koszty związane z wykonaniem w/w zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK: 

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy        

        PREZES 

        Spółdzielni  Socjalnej “RAZEM” 

        Aneta Kuśmierczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


