
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

Zakup wraz z dostawą i wniesieniem ekspresu do kawy oraz czajników bezprzewodowych dla Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.2.) Oddział zamawiającego: Zespół Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 851 31 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358245/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-09-21 13:54

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Zakup wraz z dostawą i wniesieniem ekspresu do kawy oraz czajników bezprzewodowych dla Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 23 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, z dnia 24 czerwca 2021
r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1460).

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39711310-5 – Elektryczne zaparzacze do kawy
39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Zakup wraz z dostawą i wniesieniem ekspresu do kawy oraz czajników bezprzewodowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach.

Wymagania:
Ekspres ciśnieniowy do kawy – 1 szt.
moc:1400-1500, ciśnienie pompy (bar):15, rodzaj kawy: ziarnista lub ziarnista/mielona, pojemność pojemnika na wodę:1-2,5 litra,
pojemność pojemnika na ziarna: 200-300g, automatyczne czyszczenie tak, system spieniania mleka tak, regulacja mocy kawy tak;
Czajnik elektryczny bezprzewodowy – 6 szt.
pojemność: 1,7 litra, element grzejny: płaska grzałka płytowa, moc: 2000-24000 W, wskaźnik poziomu wody tak.
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• Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do
obrotu, gatunku I oraz spełnia normy jakościowe i użytkowe.
Termin realizacji - 14 dni od dnia podpisania Zamówienia.
• Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego asortymentu i bezzwłocznej jego wymiany na
wolny od wad.
• Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu w ciągu 14 dni roboczych, od dnia zgłoszenia reklamacji przez
wyznaczonego pracownika Zamawiającego (drogą e-mailową).
Informacje organizacyjne:
• Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
• Termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej.
• W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskiem EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.
• Wszystkie dokumenty Zamawiającego znajdują się w zakładce „załączniki”
Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na podstawie kryterium ceny - 100 %.
Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na
Wykonawcy

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia,

Wykonawca - F&B GASTRO Sp. z o.o.
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