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Wzór Formularza Oferty 

 

 

(pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 

OFERTA 

 
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 
27-600 Sandomierz 
NIP: 864-00-07-587, REGON: 830013135, KRS 0000043429 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 61/SPPW/2016 

 
dotyczące dostawy nowego fabrycznie namiotu konferencyjnego, nowej fabrycznie podłogi do 
namiotu oraz nowego fabrycznie wyposażenia do namiotu dla potrzeb Centrum Produktu Lokalnego 
w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 
 

JA NIŻEJ PODPISANA/Y  

 

 ____________________________________________________________________________________   

 

 ____________________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 

 ____________________________________________________________________________________   

 

 ____________________________________________________________________________________   
(nazwa i adres  Wykonawcy) 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego. 

2. OŚWIADCZAM, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego oraz 
wyjaśnieniami i zmianami w Zapytaniu ofertowym przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję 
się za związaną/związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (zawierającą wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym): 
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Lp. Punkt 
zapytania 
ofertowego 

Przedmiot zamówienia  Cena brutto  

1 III.1.  

1) – 16) 

1. Namiot konferencyjny: 
1) Wymiary namiotu:  
Szerokość: 10,00 m  
Długość: 15,00 m  
Wysokość boku:  nie mniej niż 2,50 m   
Wysokość kalenicy: nie mniej niż 4,10 m  
Pochylenie dachu:  nie mniej niż 20%;  
2) Zabudowa modułowa/segmentowa: szerokość 
segmentu nie mniej niż 3 m;  
3) Profil główny konstrukcyjny: aluminium – 
dopuszczalne gatunki stopu: 6005A, 6061 T6; 
4) Profile z podanymi certyfikowanymi atestami 
jakościowymi o wymiarach: nie mniej niż 70 mm x 
40mm x 4 mm lub nie mniej niż 80 mm x 40 mm x 3 
mm; 
5) Łączniki: stalowe ocynkowane, bądź aluminiowe; 
6) Poszycie ścian i dachu: materiał plandekowy 
PCV/wodoodporne poszycie z PCV z powłoką z 
poliestru, o gramaturze: od 650 g/m

2 
do 700 g/m

2
, 

z podanym certyfikowanym atestem niepalności; 
7) Okna: minimum 5 okien w jednej ścianie o 
dłuższym boku (frontowa), kształt: 
prostokąt/prostokąt zwieńczony łukiem;  
8) Wejścia: jedno wejście główne usytuowane 
centralnie w ścianie o dłuższym boku (frontowej) 
oraz dwa wejścia w ścianach krótszych 
(szczytowych) z możliwością zabezpieczenia przed 
dostępem z zewnątrz; 
9) Wodoszczelność: 100%; 
10) Obciążenie śniegiem: min. 0,3 kN/m

2
; 

11) Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru: 
min. 80 km/h; 
12) Kolor: czerwony, dopuszcza się kolor biały; 
13) Nadruk: ściana frontowa fryz górny, nadruk w 
pełnym kolorze; 
14) Opakowanie – Wykonawca zapewni 
opakowanie (skrzynie, torby, pokrowce) niezbędne 
i odpowiednie do transportu przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cena brutto: 

 

 

Słownie: 
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2 III.2. 

1) -6) 

2. Podłoga do namiotu - opis przedmiotu 
zamówienia: 
1) Wymiary podłogi: 10 m x 15 m (150 m

2
), 

podłoga modułowa/segmentowa z możliwością 
ułożenia

 
na dowolnej powierzchni gruntu 

zapewniającej stabilność i zachowanie poziomu; 
2) Materiał podłogi: plastik/polietylen odporny na 
promieniowanie UV oraz na każde warunki 
atmosferyczne; 
3) Powierzchnia podłogi: o jednolitej strukturze z 
systemem odprowadzania wody; 
4) Waga: maksymalna waga: 9kg/m

2
 lub 25 

kg/moduł; 
5) Opakowanie – Wykonawca zapewni opakowanie 
(skrzynie, torby, pokrowce) niezbędne i 
odpowiednie do transportu przedmiotu 
zamówienia. 

Cena brutto: 

 

 

Słownie: 

3 III.3.1) 
3. Wyposażenie/akcesoria do namiotu:  
1) Gazowy promiennik ciepła: 
a) regulowana moc w zakresie: 5 - 12 kW; 
mechaniczny piezo zapalnik; automatyczne 
zabezpieczenie; korpus ze stali szlachetnej; płyta 
lakierowana; aluminiowy reflektor; wyposażony w 
osłonę butli gazowej ; łatwy montaż i demontaż  
butli gazowej;  ruchomy (na kółkach); wyposażony 
w reduktor i wąż do gazu; 
b) wymiary: wysokość maksymalna - 215 cm; 
szerokość maksymalna - 80 cm; 
c) liczba sztuk: 4.  

Cena brutto: 

 

 

Słownie: 

4 III.3.2) 
3. Wyposażenie/akcesoria do namiotu: 
2) Lampa wolnostojąca z możliwością regulacji 
kierunku światła: 
a) minimalna moc: 20VAT; 
b)  rodzaj światła: oświetlenie typu LED; 
c) barwa światła:  4000 K; 
d) wysokość: min. 1,20 m; 
e) wymogi dot. norm: wodoszczelna, spełniająca 
normę IP 44; 
f) liczba sztuk:  6. 

Cena brutto: 

 

 

Słownie: 

5 III.3.3) 

 

3. Wyposażenie/akcesoria do namiotu: 
3) Rampa/podest ułatwiający pokonywanie różnicy 
poziomów przed wejściem do namiotu: 1 szt.  

Cena brutto: 

 

 

Słownie: 
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4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:  

_______________________________________________________________________ 

 

tel. ___________________ fax ______________________ e-mail: ________________________ 

 

 

5. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_____________________________________ 
(podpis Wykonawcy) 

 
 


