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Piekarnia „Piekuś”        Inowrocław 03.11.2014 r. 
Pakulscy & Walorek Spółka Jawna 
ul. Nowa 2B 
88-100 Inowrocław 
          

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na planowany zakup urządzeń do szokowego 

schładzania ciast wraz z podwójną chłodnio- garownią 
(2 zestawy) 

 
Szanowni Państwo, 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy „Piekuś” Pakulscy & 
Walorek Spółka Jawna poprzez inwestycję w nowoczesne maszyny produkcyjne”, 
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na 
dostawę dwóch zestawów urządzeń do szokowego schładzania ciast wraz z podwójną 
chłodnio – garownią 
 
Parametry zestawu:   

1. Urządzenie do szokowego schładzania ciast – 2 sztuki 
- moc przyłączeniowa w przedziale od 18kW do 30 kW dla 1 sztuki  
- moc chłodnicza w przedziale od 14,5kW do 25 kW dla 1 sztuki 

2. Chłodnio-garownia- 4 sztuki 
- moc przyłączeniowa w przedziale od 7,5kW do 15 kW dla 1 sztuki 
- moc chłodnicza  w przedziale od 3,2kW do 9 kW dla 1 sztuki 
Wymagania dodatkowe: 
1. pojemność każdej chłodnio-garowni – po 44 słupki kast, przy założeniu 

maksymalnego obciążenia 1 komory ilością 1750 kg ciasta. 
2. urządzenie do szokowego schładzania- każda na 2 słupki kast z bezpośrednim 

wyjściem do dwóch komór chłodnio- garowni.  
 
I. Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert: 

Cena  - 100 % 



 2

 

II. Termin nadsyłania ofert: 

Oferta ma być przesłana: 

 Drogą elektroniczną na adres e-mail: slawomir.pakulski@piekus.com.pl  
 Za pośrednictwem poczty na adres: Piekarnia „Piekuś” Pakulscy & Walorek Spółka 

Jawna, ul. Nowa 2 B , 88-100 Inowrocław 
 Osobiście w siedzibie firmy: Piekarnia „Piekuś” Pakulscy & Walorek Spółka Jawna, ul. 

Nowa 2 B, 88-100 Inowrocław 
 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.piekus.com.pl  oraz w siedzibie firmy przy 
ul. Nowej 2 B w Inowrocławiu.  

 

Termin złożenia ofert : do 10.11.2014 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi 
nie później niż dnia  14.11.2014 roku 

 

Osoby kontaktowe : 

Sławomir Pakulski, Prezes,   

Dariusz Matysiak, Pełnomocnik ds. Jakości i Produkcji, tel. 784 432 383 

 

 
  


