
                                                                                                                                             

 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe      Stara Dąbia, dnia 27.01.2016r 
PREMIUM Paweł Jaworski 
Stara Dąbia 44B 
08-500 Ryki 
 
 

Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 19.01.2016r. 
dotyczącego zamówienia urządzenia-                                                                                                   

krajalnica do świeżych i mrożonych owoców i warzyw 1 szt. 
 

 
1. Zamawiający 

 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  
PREMIUM Paweł Jaworski 
Stara Dąbia 44B, 08-500 Ryki 
NIP: 716-170-03-15, REGON: 432676190 
Tel. 606 259 496 
 

Zamawiający wprowadza modyfikację do zapytania ofertowego: 
 

w pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia,  

zamiast zapisu: 
Przedmiotem zamówienia jest urządzenie: Krajalnica do świeżych i mrożonych owoców i warzyw 1 szt. 
 
Specyfikacja techniczna: 

− wydajność ok. 5,0 t/h  kostki 10x10mm /w zależności od rodzaju produktu krojonego/ 
− zestaw niezależnych narzędzi tnących  do kostki 10x10x10mm 
− regulacja obrotów wirnika, wydajności za pomocą falownika 
− konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej bądź elementów z tworzywa sztucznego 

dopuszczonych do kontaktu z żywnością 
− urządzenie z deklaracją zgodności ze znakiem CE 
− wielkość poziomu hałasu 

 

Wprowadza się zapis: 
 
Opis urządzenia: 

Urządzenie przeznaczone do krojenia świeżych i mrożonych owoców i warzyw w plastry, paski i kostkę, wyposażone w 
kompletny zestaw niezależnych narzędzi tnących do kostki 10x10x10 mm. 
 
Specyfikacja techniczna: 

− wydajność 5,0 t/h kostki 10x10mm dla papryki świeżej przy zawartości ok. 80% 
regularnej kostki 10x10mm, dla pozostałych owoców i warzyw wydajność zależna od 
rodzaju produktu krojonego 

− rodzaj produktów ciętych: 
• warzywa i owoce świeże: papryka, cebula, marchew, pietruszka, seler, dynia, 

cukinia, rabarbar, jabłka, gruszki, ziemniaki 
• warzywa i owoce mrożone 

− kompletny zestaw niezależnych narzędzi tnących  do kostki 10x10x10mm 
− regulacja obrotów wirnika, wydajności za pomocą falownika 



− konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej bądź elementów z tworzywa sztucznego  
dopuszczonych do kontaktu z żywnością 

− urządzenie z deklaracją zgodności ze znakiem CE 
− wielkość poziomu hałasu 

 
w pkt. 4 Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,  

zamiast zapisu: 

2) Warunki serwisu, czas reakcji na awarię  -  najkorzystniejsze warunki serwisu – 10 pkt. 
         Pozostałe oferty  otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –  

Wartość punktowa  = ( G ob/ G n ) x 10 
                Gdzie  : G ob– serwis w Polsce, czas reakcji na awarię oferty badanej , G n – serwis w Polsce, czas reakcji na awarię 
oferty najkorzystniejszej 
 
Wprowadza się zapis: 
 

2) Warunki serwisu, czas reakcji na awarię  -  najkorzystniejsze warunki serwisu – 10 pkt. 
         Pozostałe oferty  otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru –  

Wartość punktowa  = ( G n / G ob ) x 10 
                Gdzie  : G n – czas reakcji na awarię oferty najkorzystniejszej , G ob – czas reakcji na awarię oferty badanej 
 
Dodaje się zapis: 
 
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów,  wyżej w rankingu będzie ten podmiot 
który wskazał niższą cenę, następnie podmiot, który wskazał najkorzystniejszy czas reakcji na awarię. 
 
w pkt. 5 Miejsce, sposób i termin składania ofert  
 
Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 19.02.2016r do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu). 
 
 
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
 
 

Paweł Jaworski 

 


