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

Inowrocław 09.12.2014 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE
na planowany zakup pieców wsadowo-półkowych
(15 sztuk)
Szanowni Państwo,
W wyniku nie spełnienia przez żadnego z oferentów wymienionych w zapytaniu ofertowym
parametrów i co za tym idzie, unieważnienia I przetargu związanego 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 20072013, zwracamy się z prośbą o przedstawienie II oferty na dostawę 15 sztuk pieców
wsadowo-półkowych do odpiekania pieczywa w technologii schładzanych ciast.
I Parametry pieca :
Piec wsadowo- półkowy o zakresie temperatur 0-280 °C
II Wskazania dodatkowe:
1. Piec trzypółkowy- każda sztuka pieca posiada trzy oddzielne półki.
2. Każda półka o pojemności 2 blach o wymiarach 600x400 mm – łącznie 6 blach
jednorazowego wsadu dla każdej sztuki pieca.
3. Szerokość i głębokość każdej półki umożliwiająca rozłożenie blach w systemie 8/6.
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Oddzielne sterowanie elektroniczne dla każdej półki z panelem dotykowym.
Zabezpieczenie 3x16A.
Praca w temperaturze otoczenia do +35°C.
Wytwornica pary.
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8. Okap z kondensacją pary.
9. Stylistyka pieca retro, rustykalna lub nostalgiczna (odcienie ciemnego brązu lub
czerni)
III Termin realizacji zamówienia:
Realizacja całości zamówienia nie później niż do końca kwietnia 2015 roku
IV. Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert:
Cena - 100 %
V. Sposób i 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 15.12.2014 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi
nie później niż dnia 20.12.2014 roku
Osoby kontaktowe :
Sławomir Pakulski, Prezes,
Dariusz Matysiak, Pełnomocnik ds. Jakości i Produkcji, tel. 784 432 383
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