
Wrocław, dnia 26 października 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693— tekst ujednolicony)

OZNACZENIE SPRAWY:
M-II-23 10-68/2020/AK
M-EDK- _______ /2020

tAt”IAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocla”viu
ul. Podwale3l-33, 50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80
REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel. 47 871 44 10
Faks 47871 41 25

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:
Anna Kubala—Tel. 47871 3558

PRZEDMIOTY I ILOŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Ekspres Siemens EQ.6 plus slOO TE651ZO9RW —1 szt.

WYMAGANIA:
Głębokość [cm] 46.5
Szerokość [cm] 28
Wysokość [cm] 38.5
Kolor Czarny
Rodzaj ekspresu Ciśnieniowy
Wbudowany młynek Tak
Typ ekspresu Automatyczny
Sterowanie smartfonem Nic
Zabezpieczenia Antypoślizgowe nóżki, Blokada kapania
Moc [W] 1500
Ciśnienie [bar] 15
Seria EQ.6
Pojemność [filiżanki] 2
Pojemność zbiornika na kawę [g] 300
Pojemność zbiornika na wodę [I] 1.7
Wskaźnik poziomu wody Tak
Funkcje dodatkowe Aroma Pressure System, AromaDoubleShot - intensywny aromat kawy,
Automatyczne wyłączanie, CalcnClean, Funkcja przypominania o konieczności odkamieniania,
MilkClean . łatwe czyszczenie systemu spieniania mleka wykorzystujące uderzenie pary, Możliwość
ustawienia twardości wody, Panel dotykowy, Regulacja ilości wody na filiżankę, Technologia
sensoFlow System, Wskaźnik braku wody, Wskaźnik braku ziaren kawy
Sterowanie Elektronicżnc
Regulacja ilości zaparzanej kawy Tak
Regulacja mocy kawy Tak
Rodzaj kawy Mielona, Ziarnista
Spienianie mleka Tak
Dostępne napoje Cappuccino, Crema, Espresso, Espresso Macchiato, Latte Macchiato
Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi wjęzyku polskim, Karta gwarancyjna



Wyposażenie Miarka, Pasek testowy do badania twardości wody
Gwarancja 24 miesiące. Door To Door

Produkty mają być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta. Objęte
okresem gwarancyjnym nie krótszym niż 24 miesiące, instrukcje w języku polskim. Towary muszą
być fabrycznie nowe (w I gatunku), dopuszczone do obrotu użytkowania zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostawa w terminie do 12 listopada 2020 r.
Miejsce dostawy: Posterunek Policji w Jaworzynie śląskiej, ul. Wolności 2, 58-140 Jaworzyna Śląska
od pon-pt w godzinach 8:00 — 15:00.

WARUNKI POSIĘPOWANIA / /AN”IÓWII”~NIA:
~ PlaLność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

faktury VAT.
)„ Kryterium wyboru oferty cenajednostkowa brutto — waga 100 00.

) O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne)
ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).

) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, tj. w szczegolności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być
również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAT
oraz podatkami i opłatami lokalnymi.

) W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia.- na koszt wykonawcy.

) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania
ofertowego), unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

) Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych
w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

KARY UMOWNE:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 0~ wartości przedmiotu
umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opoźnienia, licząc od następnego dnia Po terminie,
w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, lub
b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca — w wysokości 10 0~ wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności
składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego
jeden dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.

ZASTĘPCA ~ ELNIKA
Wydz~ałti .„ rzcnia

KWPw: . cInwi~

Agnieszka a odce a

(pieczęć i podpis kierownik. komórki organizacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)


