
 

 

 

Warszawa, dnia 10.12.2018r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr sprawy 1/12/2018/DGH 

 

1. Zamawiający: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA  

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel.: 022 328 60 01, faks: 022 328 60 50 zaprasza do 

złożenia oferty na „Dostawę fabrycznie nowych automatów vendingowych do wydawania 

produktów spożywczych – CPV 42933000-5” dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki 

Budżetowej Mazovia. 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych, nieużywanych automatu 

vendingowego NECTA Tango Food lub równoważnego do wydawania produktów spo-

żywczych. 

a) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania automatów używanych, tzw. odnawianych, 

regenerowanych itp. 

b) Zamawiający wymaga, aby automat miał możliwość sprzedaży, co najmniej 

następujących kategorii produktów: 

- Przekąski 

- Słodycze 

- Butelki 

- Puszki 

c) Minimalne wymagane parametry techniczne i wyposażenie dla automatu vendingowego: 

− Konfiguracja: wszystkie przekąski 

− Interfejs użytkownika: klawiatura numeryczna 

− Ilość wyborów: minimum 56 

− Ilość tac minimum 7 

− Minimalna liczba wyborów na tacę: 8 

− Temperatura przechowywania: Zróżnicowana Snack minimum 8C, maksymalnie 

14C, Can&Bottle minimum 5C, maksymalnie 8C 

− Protokół komunikacji: Executive – MDB – BDV lub równoważny 

− Napięcie: minimum 230V 

− Pobór mocy: max 470W 

 

 

 

 

− Częstotliwość: 50 Hz 



− Ciężar minimum: 280kg 

− Wysokość: minimum 1830mm 

− Szerokość: minimum 890mm 

− Głębokość: minimum 860mm (z komorą odbioru) 

− Głębokość przy otwartych drzwiach: minimum 1495mm 

− 7-calowy interfejs ekranu dotykowego,  

− Konfigurowalne menu produktów, które można przeglądać według kategorii 

− Placówka koszykowa umożliwiająca rabaty dla wielu osób 

− Informacje o wartości odżywczej wybranego produktu 

− Elastyczna konfiguracja, która oferuje przekąski, puszki i butelki oraz żywność 

− Wszystkie tace z ETL - elektroniczne etykiety cenowe 

− Eleganckie drzwi aluminiowe z jasnymi wstawkami z poliwęglanu 

− Oświetlenie LED komórki 

− Platforma N & W z 16-bitową elektroniką i 4 MB pamięci flash 

− Zdalne zarządzanie cenami i promocja na tacach z ETL (etykiety na tacach 

elektronicznych) 

− Zbieranie danych zgodne ze standardami EVA-DTS przy użyciu oprogramowania 

GIGA 

− Zgodny z IRDA 

− Elektroniczne zarządzanie trzema strefami temperatury wewnątrz komórki 

− Płatność bilonem – wrzutnik 

− Płatność banknotami – akceptor banknotów 

− Zamykana kasetka 

d) Wymagany okres gwarancji na dostarczone urządzenie - automat (na cały komplet - 

wszystkie elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego urządzenia): 24 

miesiące, licząc od daty odbioru, gwarancja wyrzutnika monet oraz akceptora 

banknotów 12 miesięcy. Automat musi być gotowy do użycia zgodnie z jego 

przeznaczeniem najpóźniej w dniu odbioru. 

e) Wskazane wyżej parametry należy traktować, jako wymagania minimalne w zakresie 

standardu oraz funkcjonalności oraz że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. 

f) Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, jest obowiązany wykazać jej rów-

noważność, tzn. wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez 

niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania i parametry techniczne określone w 

opisie technicznym, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez 

równoważność rozumie się to, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co 

najmniej parametry techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe na poziomie, takim jak w 

opisie. W przypadku zaoferowania urządzenia o gorszych parametrach niż 

wymagane w opisie, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. 

3. Oferta Wykonawcy musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

5. Miejsce dostawy: 

• Kantyna w Zakład Karny w Uhercach Mineralnych 

ul. Uherce Mineralne 153 

38-623 Uherce Mineralne 

• Kantyna w Zakład karny w Tarnowie 

ul. Konarskiego 2 

33-100 Tarnów 



• Kantyna w Zakład karny w Pińczowie 

ul. 3-go Maja 34 

28-400 Pińczów 

• Kantyna w Areszt Śledczy w Prudniku 

ul. Kościuszki 7 

48-200 Prudnik 

• Kantyna w Zakład karny w Trzebini 

ul. Słowackiego 70 

32-540 Trzebinia 
6. Termin wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia: 5 dni od daty podpisania 

umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać sprzęt do miejsc dostawy wskazanych przez 

Zamawiającego na swój koszt, transportem zapewniającym należyte jego zabezpieczenie 

przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu zamówienia, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym 

uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie: 

- dokonać rozładunku dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem i 

ustawieniem w miejsce wskazane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, 

- napełnić automat produktami oraz zaprogramować parametry automatu (rodzaje sprężyn, 

ceny itp.) pod indywidualne oczekiwania Zamawiającego wraz z jego próbnym 

uruchomieniem, 

- przeprowadzić bezpłatne szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z 

obsługi, programowania i serwisu automatu, 

- zapewnić Zamawiającemu w okresie obowiązywania gwarancji bezpłatny pełny serwis i 

naprawy oraz udostępnić infolinię techniczną. 

9. Rozliczenie - zapłata, za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, dokonana 

będzie jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatnej przelewem 

bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w terminie do 7 dni od daty 

doręczenia jej Zamawiającemu. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

10. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego, odbioru dostarczonego bez braków i wad zamawianego przedmiotu za-

mówienia. 

11. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa 

tel. 022 328 62 36 (Magdalena Popielarska) 

12. Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena 

13. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  

i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) – nie dotyczy 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego 

wniesienia ( jeżeli jest wymagany) -  nie dotyczy 

15. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, 

na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie  

i  opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, 

z adnotacją „Oferta Nr sprawy 1/12/2018/DGH do postępowania „Dostawę fabrycznie 

nowych automatów vendingowych do wydawania produktów spożywczych – CPV 42933000-



5” 

16. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: specyfikacje techniczne 

(opisy techniczne) i/lub prospekty, foldery, katalogi, części instrukcji obsługi, itp. 

oferowanego urządzenia zawierające informacje na temat wszystkich wskazanych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wymaganych parametrów technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych. Oferty niepełne będą odrzucane. 

17. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2018 r. roku, do godziny 

12.00 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie IGB MAZOVIA, ul. Kocjana 3, pokój nr 3 

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.popielarska@igbmazovia.pl. 
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