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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/05/2019 

………………………………… 
/miejscowość, data/ 

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

FORMULARZ OFERTY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/05/2019 pt. „Środki trwałe, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny 

ciąg technologiczny służący do wyprodukowania lodów” w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Getak’s” spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach w ramach projektu pod nazwą „Innowacyjny sposób 

wytwarzania lodów” realizowanego na mocy umowy nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0125/17-00 zawartej w dniu 29 grudnia 

2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I 

Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, 

poniżej 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: 

Dostawa środków trwałych składających się na jeden kompletny ciąg technologiczny służący do 

wyprodukowania lodów w sposób innowacyjny, obejmująca swoim zakresem montaż, konfigurację oraz 

uruchomienie wszystkich dostarczonych środków trwałych. 

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

zapytaniu ofertowym nr 01/05/2019 oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1  do 

zapytania ofertowego nr 01/05/2019 za cenę netto …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………w walucie PLN/innej* (jakiej) -………. , 

słownie: 

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

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

*niepotrzebne skreślić 
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plus należny podatek VAT ...........................PLN/………  (słownie:  …………………………………………………………),  

co  stanowi  całkowitą  cenę  brutto....................PLN/….. (słownie:........................................................................). 

3. 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. 

4. Poniżej Przedstawiamy szczegółową wartość wszystkich elementów przedmiotu zamówienia: 

Tabela Elementów Rozliczeniowych  

1 2 3 4 5 6 7 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów  

Rozliczeniowych 

Jednostka 

miary 
Ilość 

cena 

jednostkowa 

netto (waluta 

jak w pkt. 2 

formularza) 

Wartość netto 

(waluta jak w pkt. 2. 

formularza) 

Wartość brutto (waluta jak w pkt. 2 

formularza) 

1 Frezer Szt. 2    

2 Pompa odśrodkowa Szt. 2    

3 
Kompletna linia do ekstruzji, 

zamrażania i pakowania lodów na 

patyku 

Szt. 1 
   

4 

Przenośnik pasowy wolny/szybki 

dla wielorzędowej maszyny 

pakującej 

Szt. 1 

   

5 
8-rzędowa napełniarka do lodów 

typu rożek 
Szt. 1 

   

6 System przenoszenia i układania Szt. 1    

7 Przenośnik pasowy obejściowy Szt. 1    

8. Wytwornica wody lodowej Szt.  1    

OGÓŁEM WARTOŚĆ:   

 

5. Zobowiązujemy się wydłużyć okres gwarancji na całość przedmiotu niniejszej oferty o ……………… miesięcy 

od minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy. Łączny okres gwarancji udzielany przez nas na 

przedmiot niniejszej oferty wynosi …………………………… miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu 

umowy. 

6. Oferowany ciąg technologiczny będzie miał wydajność nie mniejszą niż ………………………………… sztuk lodów 

w czasie jednej 8-godzinnej zmiany. 

7. Oświadczamy, że:  

7.1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 01/05/2019 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.  
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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 wykluczeniom z przyczyn opisanych w pkt. V.6) zapytania ofertowego nr 01/05/2019. 

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

wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że: 

a) przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami
*
 

b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujący zakres (część) zamówienia:
 *

 

Lp. Zakres (część) zamówienia, którego wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom 

  

  

Uwaga! W przypadku braku wskazania zakresu (części) zamówienia, której wykonanie będzie powierzone 

podwykonawcom, Zamawiający uznaje, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi 

wykonawcy. 

10. 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. 

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

postępowania oraz realizacji umowy.  

12. 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. 
 
 
 
 

……………………………………………........                                              ……………………………………………........ 
            miejscowość, data                                                                                podpis z pieczątką imienną lub czytelny podpis osoby 
                                                                                                                            uprawnionej do reprezentowania Oferenta 

 

 

 


