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Piekarnia „Piekuś”        Inowrocław 04.03.2015 r. 
Pakulscy & Walorek Spółka Jawna 
ul. Nowa 2B 
88-100 Inowrocław 
          

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na planowany zakup urządzeń do produkcji lodów 

 
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 urządzeń do produkcji lodów. 
 
I Parametry urządzeń : 

a) pasteryzator   
moc przyłączeniowa 6,5-10 kw 

b) frezer 
moc przyłączeniowa 5-10 kw  

c) szafa mroźnicza 
moc przyłączeniowa 0,3-2 kw 
 
 

II Parametry dodatkowe urządzeń,  
a) pasteryzator  

- pasteryzator posiadający dwie, niezależnie sterowane komory, pozwalający na 
równoczesną pasteryzację dwóch różnych mieszanek lodów,  
- możliwość wyboru ilości pasteryzowanej mieszanki na minimum dwóch poziomach,  

      b) frezer 
- minimum 5 automatycznych programów produkcji wraz z możliwością ich płynnej  
regulacji pod kątem danej mieszanki,  
- dynamiczny system kontroli procesu produkcji lodów wykorzystujący zarówno 
zimny jak i ciepły gaz dla uzyskania jak najwyższej jakości oraz powtarzalności 
produktu,  
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- urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego rozmrażania,  
- urządzenie wyposażone w automatyczne mycie z funkcją podgrzewania,  
- urządzenie z możliwością podłączenia zdalnego systemu kontroli pracy i diagnostyki 
urządzenia,  

       c)  szafa mroźnicza 
 - zakres temperatur od -15 do -28 st.C,  
 - pojemność minimum 600 litrów 

  
III. Termin realizacji zamówienia 
       Wykonanie, montaż, szkolenie, uruchomienie – nie później niż do końca marca 2015 r. 
 
IV. Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert: 

Cena  - 100 % 

 

V. 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 12.03.2015 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi 
nie później niż dnia 17.03.2015 roku 

 

Osoby kontaktowe : 

Sławomir Pakulski, Prezes,   

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

 

 
  


