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Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

3

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

HORNIK LAB SERVICES
OHG
Alexander-Fleming-Strasse 38
D-51643 Gummersbach

Cena oferty
(brutto)

23 855,85 zł

Okres
gwarancji

Jakość i Funkcjonalność

Warunki serwisu

Termin realizacji

24 miesiące

 wymiary młynka po otwarciu są
nie większe niż:
 wysokość do 550 mm
tak/nie;
 szerokość do 350 mm
tak/nie;
 głębokość do 410 mm
tak/nie;
 możliwość awaryjnego otwarcia
pokrywy zabezpieczającej dostęp
do komory mielącej tak/nie,
 naczynia wykonane z materiałów
możliwych do mycia w temp.
powyżej 93ºC tak/nie;
 możliwość
zapamiętania
3
kombinacji prędkości i czasu
pracy

 usługi będą świadczone
przez
autoryzowany
serwis
posiadający
wykwalifikowanych
pracowników tak/nie,
 czas reakcji serwisu
wynosi 24 godziny od
momentu zgłoszenia

Zgodnie z SIWZ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

Numer
oferty

5

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Oddział Wielkopolska
ul. Długa 19
63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena oferty
(brutto)

21 533,00 zł

Okres
gwarancji

24 miesiące

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Jakość i Funkcjonalność

Warunki serwisu

 wymiary młynka po otwarciu są  usługi będą świadczone
przez
autoryzowany
nie większe niż:
serwis
posiadający
 wysokość do 550 mm
tak/nie;
wykwalifikowanych
 szerokość do 350 mm
pracowników tak/nie,
tak/nie;
 czas reakcji serwisu
 głębokość do 410 mm
wynosi 48 godzin od
tak/nie;
momentu zgłoszenia
 możliwość awaryjnego otwarcia
pokrywy zabezpieczającej dostęp
do komory mielącej tak/nie,
 naczynia wykonane z materiałów
możliwych do mycia w temp.
powyżej 93ºC tak/nie;
 możliwość
zapamiętania
3
kombinacji prędkości i czasu
pracy

Termin realizacji

Zgodnie z SIWZ

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

