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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 02/03/2019 

………………………………… 
/miejscowość, data/ 

…………………………….……………………. 
………………………………….………………. 
……………………………………….…………. 
…………………………………………….……. 
     /nazwa i adres oferenta/ 

FORMULARZ OFERTY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/03/2019 pt. „Środki trwałe, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny 

i kompatybilny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania oraz opakowania lodów” w ramach projektu pn. nazwą 

„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania nowatorskiej gamy lodów funkcjonalnych o 

niepowtarzalnych właściwościach odżywczych” realizowanego na mocy umowy nr POIR.03.02.01-20-0008/17-00 zawartej w 

dniu 28 grudnia 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 

2014-2020poniżej przedstawiamy ofertę. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

/nazwa i adres Oferenta/ 

 

 

numer telefonu: ……………………………………………. numer fax: …………………..…………………………………. 

adres internetowy: ……………………………………………. adres e-mail: ……………………………………………………… 

REGON: ……………………………………………… NIP: ……………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

/osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta i podpisująca ofertę/ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/osoba do kontaktu w sprawie treści oferty/ 

 

   

1. Przedmiot niniejszej oferty stanowi (właściwe zaznaczyć tj. określić w zakresie którego zadania Wykonawca 

składa ofertę): 

 Zadanie nr 1 – LINIA PRODUKCYJNA 

 Zadanie nr 2 – POMPA CIEPŁA  

 Zadanie nr 3 – STACJA TRANSFORMATOROWA  

2. Oferujemy wykonanie określonego powyżej przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

zapytaniu ofertowym nr …./…./2019 oraz w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do zapytania. 

3. Gwarantujemy wykonanie całości zamówienia (w zakresie wyżej zaznaczonego zadania/zadań) zgodnie z 

treścią zapytania ofertowego. 
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4. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym po 

następujących cenach: 

Zadanie nr 1:    Cena  

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

Jm Ilość 
Cena jedn. 

Netto 

Wartość 

netto 

VAT 

Wartość 

brutto % 

Wartość 

podatku 

VAT 

1. 

Linia Produkcyjna 

(cena za 

wszystkie 

elementy linii 

wymienione w 

Zadaniu 1) 

szt. 
1 

 
     

RAZEM  XX   

 

Poniżej przedstawiamy cenę poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1): 

Tabela Elementów Rozliczeniowych  

1 2 3 4 5 6 7 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów  

Rozliczeniowych 

Jednostka 

miary 
Ilość 

cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto(zł) Wartość brutto (zł) 

1 
Linia technologiczna do 

przygotowania mieszanki lodowej 
Szt. 1    

2 Zbiornik na olej kokosowy Szt. 1    

3 
Zbiornik na czekoladę  białą i 

ciemną Szt. 2    

4 Stacja uzdatniania wody Szt. 1    

5 Sprężarka śrubowa powietrza Szt. 1    

6 Instalacja chłodnicza Szt. 1    

7 Drukarka atramentowa Szt. 6    

8 Drukarka Szt. 2    

9 Zaklejarka kartonów zbiorczych Szt.  2    

10 
Linia do pakowania lodów w 

kartony 
Szt.  1 

   

11 Wytwornica pary Szt. 1    

12 Chłodnica Szt. 6    

13 Zbiornik na syrop glukozowy  Szt. 1    

14 Zespół wykrywający metale Szt.  1    

15  Wagosuszarka  Szt. 1    
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16 Cieplarka Szt. 1    

17 System stołów ważących Szt. 1    

18 Linia do produkcji lodów Szt.  1    

19 Wytwornica wody lodowej Szt.  2    

OGÓŁEM WARTOŚĆ:   

 

Zadanie nr 2: POMPA CIEPŁA    

Cena:  

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

Jm Ilość 
Cena jedn. 

Netto 

Wartość 

netto 

VAT 

Wartość 

brutto % 

wartość 

podatku 

VAT 

1. Pompa ciepła szt. 
1 

 
     

RAZEM  XX   

 

 

Zadanie nr 3: STACJA TRANSFORMATOROWA  

   Cena:  

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

Jm Ilość 
Cena jedn. 

Netto 

Wartość 

netto 

VAT 

Wartość 

brutto % 

wartość 

podatku 

VAT 

1. 
Stacja 

transformatorowa 
Szt. 

1 

 
     

RAZEM  XX   

 

5. Powyższa cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmuje 

wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i 

terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane  przepisami  podatki  i  

opłaty. 

6. Zobowiązujemy się wydłużyć okres gwarancji (ponad minimalny wymagany okres 24-miesięcy) na: 

1) ZADANIE 1 – LINIA PRODUKCYJNA: 

Odpowiednio o ………………………. miesięcy (słownie: ………………………………………………………………… miesięcy).  

Łączny okres gwarancji udzielany przez nas na przedmiot niniejszej oferty wynosi …………………………… 

miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2) ZADANIE 2 – POMPA CIEPŁA: 
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Odpowiednio o ………………………. miesięcy (słownie: ………………………………………………………………… miesięcy).  

Łączny okres gwarancji udzielany przez nas na przedmiot niniejszej oferty wynosi …………………………… 

miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 

3) ZADANIE 3 – STACJA TRANSFORMATOROWA: 

Odpowiednio o ………………………. miesięcy (słownie: ………………………………………………………………… miesięcy).  

Łączny okres gwarancji udzielany przez nas na przedmiot niniejszej oferty wynosi …………………………… 

miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 

7. Oświadczamy, że:  

7.1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr …./…./2019 wraz integralnymi załącznikami i nie 

wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń. 

7.2. zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

7.3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 60 dni od 

daty upływu terminu składania ofert. 

7.4. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności:  

 będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. 

7.5. Nie podlegamy / podlegamy* wykluczeniom z przyczyn opisanych w zapytaniu ofertowym nr 

…./…./2019. 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……. do ……. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

10. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby przeprowadzenia 

postępowania oraz realizacji umowy. 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić  
Uwaga: Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem. 

 

 
Oferta została złożona na ……………………… kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 

 


