
 
 
 

Gostynin, dnia 20.07.2022 r. 
 
 
 
 
ZP.271.2.19.2022 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

Dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” 
 
 

          Zamawiający – Gmina Miasta Gostynina informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 
pytania:  
 

W związku z Ogłoszeniem o Zapytaniu Ofertowym  NR ZP.271.2.19.2022, w celu utrzymania zasady 
uczciwej konkurencji, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień: 

1. Jakie jest kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego? Czy jest nią cena? Jeśli tak, to nie mogą, 
naszym zdaniem, o tym decydować dołączone zdjęcia wyposażenia. 

2. Ile sztuk noży Zamawiający określa jako „zestaw” w  cz 1. poz.16? Prosimy jasno przedstawić ilość 
sztuk w zestawie oraz rodzaj noży. 

3. Ile sztuk przyborów kuchennych (chochli, łyżek wazowych) Zamawiający określa jako zestaw w cz.1. 
poz 19? Prosimy jasno przedstawić ilość poszczególnych przyborów oraz ich podstawowe 
przeznaczenie. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji oferty przy zastosowaniu sprzętu AGD 
(domowego), czy też Zamawiający wymaga profesjonalnego sprzętu gastronomicznego- dotyczy cz.1. 
poz.4? 

5. Cz.1.poz.2 gastronomiczna obieraczka do ziemniaków wsad 12kg- czy Zamawiający świadomie nie 
wymaga separatora obierzyn?  Jeśli tak, to bardzo prosimy o potwierdzenie. 

6. Cz1.poz.24 - piec konwekcyjno-parowy elektryczny (wsad 7-11 blach)- jaki jest konkretny parametr, 
7 czy 11 blach, wymagany przez Zamawiającego?  

W związku z wieloma pytaniami, uprzejmie prosimy o przesunięcie końcowej daty składania ofert w celu 
przygotowania rzetelnej oferty. 

 

Odpowiedzi:  

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena. Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.  

2. Jako zestaw Zamawiający określa 6 szt. noży ostrych do mięsa. 

3. Jako zestaw Zamawiający określa: chochla - 4 szt., łyżka wazowa 300 ml - 10 szt., łyżka wazowa 
250 ml - 10 szt. Przeznaczenie: nalewanie potraw płynnych oraz napojów. 

4. Zamawiający wymaga profesjonalnego sprzętu gastronomicznego. 



5. Zamawiający nie wymaga separatora obierzyn. 

6. Zamawiający uzna za zgodny z ofertą piec konwekcyjno-parowy z blachami w liczbie od 7 do 11.   
Wykonawca może zaproponować piec z dowolną liczbą półek w wymaganym przedziale. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
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