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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 70/SPPW/2016 

 
dotyczące dostawy fabrycznie nowego sprzętu i elementów wyposażenia dla potrzeb Inkubatora 
kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach 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. 
Pkt 

zapytania 
ofertowego 

Przedmiot zamówienia Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość  brutto 

1 III.1.  

1) – 1) a 

Piec konwekcyjno-parowy  

Opis przedmiotu zamówienia: 
• elektryczny o mocy do 9kW 
• 5 x GN1/1 
• wyposażony w sterowanie 
elektroniczne, sterowane panelem 
dotykowym 
• dotykowy panel sterowania, prosty 
w obsłudze i intuicyjny 
• komendy na panelu w j.polski 
• programowalny, programy mycia 
automatycznego 
• sonda termiczna 
• funkcja szybkiego schładzania 
komory 
• modułowy element grzewczy 
• możliwość opóźnionego STARTU 
• obudowa oraz komora pieczenia 
ze stali nierdzewnej 
• drzwi przeszklone 
• system chłodzenia elementów 
sterujących 
• przyłącze do wody 
• współczynnik szczelności IPX 5 
• wentylator z rewersem z regulacją 
obrotów 
• programowalny 
• funkcja nagrzewania wstępnego 
• wytwarzanie pary metod. 
bezpośredniego natrysku 
• termostat elektroniczny od +30°C 
do +260°C 
• sterowane panelem dotykowym 

Wyposażenie: 

• podstawa o wys.: 850 mm - 
wyposażona w prowadnice pod 
ruszty i blachy 
• spryskiwacz, podłączenie 
spryskiwacza, uchwyt spryskiwacza 
• ruszt GN - 3 szt. 
• blacha do pieczenia GN – 3szt 

1   

 

Słownie: 

2 III.2) – 2) a  

 

Cztero-palnikowa kuchnia gazowa 
24kW  

1   
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Lp. 
Pkt 

zapytania 
ofertowego 

Przedmiot zamówienia Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość  brutto 

Opis przedmiotu zamówienia: 
• palniki 4,5kW - 1- koronowy, 
7,5kW - 2 - koronowy 
• na podstawie otwartej 
• wolnostojąca wykonana ze stali 
nierdzewnej 
• moc palników: 
2x4,5kW+2x7,5kW=24,0kW 
• przyłącze gazu: R ½” 
• wymiary: szer.: 800 mm x głęb. 700 
mm x wys. 850 mm 
• palniki z zabezpieczeniem 
przeciwwypływowym 
• palnik pilotujący 
• energooszczędne palniki (płomień 
oszczędnościowy 25%) 
Osprzęt: 
Reduktor gazu - dostosowany do 
wymogów technicznych urządzenia z 
zachowaniem stosownych 
certyfikatów  
Przewód gazowy – dł. do 2 m 

  Słownie: 

3 III.3) – 3) a 
Taboret grzewczy gazowy 9kW 
Opis przedmiotu zamówienia: 
• wymiary: szer.: 580 mm x głęb.: 
580 mm x wys.: 720 mm  
• moc cieplna: 9 kW 
• zużycie gazu E(G20): 0,95 m3/h 
• wolnostojąca wykonana ze stali 
nierdzewnej 
• płomień pilotowy palnika 
• zabezpieczenie przeciwwypływowe 
• redukcja mocy palnika 
• przystosowany do dużych garnków 
od 50 do 100L 
• zdejmowany ruszt ze stali 
nierdzewnej 
Osprzęt: 

Reduktor ciśnienia gazu - 
dostosowany do wymogów 
technicznych urządzenia z 
zachowaniem stosownych 
certyfikatów  
Przewód gazowy – dł. do 2 m 

1   

 

Słownie: 
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Lp. 
Pkt 

zapytania 
ofertowego 

Przedmiot zamówienia Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość  brutto 

4 III.4) 
Mikser planetarny 20L/7,5kg 
Opis przedmiotu zamówienia: 
• w zestawie trzepaczka, hak do 
wyrabiania ciasta, końcówki do 
ubijania oraz miska 
• 3 stopnie ustawienia prędkości 
• miska podnoszona za pomocą 
dźwigni 
• funkcja automatycznego 
wyłączenia "Safety stop" 
• miska oraz końcówki nadają sie do 
mycia w zmywarce 
• wytrzymały metalowy korpus 
ułatwiający czyszczenie 
• miska nadaje się do mycia w 
zmywarce 
• końcówki nie nadają się do mycia 
w zmywarce 
• pojemność 20Ltr 
• rodzaj zasilania 230V.  od 1.1kW.  
jednofazowe 

1   

Słownie: 

5 III.5) – 5)a 

 

Stół z basenem jednokomorowym 
Opis przedmiotu zamówienia: 
• wymiar:szer.:1200 mm, głęb:700 
mm, wys. 850 mm 
• głębokość komory basenu: 600 
mm 
• komora basenu wykonana ze stali 
nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 
o wysokiej odporności na kwasy i 
środki chemiczne 
• stabilna konstrukcja spawana 
basenu, odpowiednia dla 
gastronomii 
• stopki regulowane +/- 15 mm 
• w dnie komory basenu otwór pod 
syfon 
• przetłoczenie w basenie – spadek 
w kierunku syfonu tzw. „koperta” 
• nogi stołu z basenem wykonane z 
profilu 
• basen wykończony rantem o wys. 
nie mniejszej niż 40 mm 
• otwór pod baterię o Ø 35 mm 

2   

Słownie: 
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Pkt 

zapytania 
ofertowego 

Przedmiot zamówienia Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostko
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Wartość  brutto 

 
Osprzęt: 

Bateria gastronomiczna z 
prysznicem (H)1060 mm – szt. 2. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
• spryskiwacz i wylewka 
• odporność na korozję 
• regulacja ciepłej i zimnej wody 
• pionowa konstrukcja 
• dwuotworowa głowica 
• prosty montaż 
• akcesoria do montażu w komplecie 
• średnica otworu: 2 x 1 cala 
• rurka przyłączeniowa: stal 
szlachetna 
• uchwyt ścienny: 30,5 cm 
• długość przewodu wodnego: min. 
100 cm 
• długość rurki przyłączeniowej: min. 
58 cm 

6. III. 6) – 6)a 
Stół z basenem jednokomorowym 
Opis przedmiotu zamówienia: 
• wymiar: szer.:1000 mm, głęb:700 
mm, wys. 850 mm, • głębokość 
komory basenu: 600 mm 
• komora basenu wykonana ze stali 
nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 
o wysokiej odporności na kwasy i 
środki chemiczne 
• stabilna konstrukcja spawana 
basenu, odpowiednia dla 
gastronomii 
• stopki regulowane +/- 15 mm 
• w dnie komory basenu otwór pod 
syfon 
• przetłoczenie w basenie – spadek 
w kierunku syfonu tzw. „koperta” 
• nogi stołu z basenem wykonane z 
profilu 
• basen wykończony rantem o wys. 
nie mniejszej niż 40 mm 
• otwór pod baterię o Ø 35 mm 
Osprzęt: 

Bateria gastronomiczna z 

1   

Słownie: 
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Lp. 
Pkt 

zapytania 
ofertowego 

Przedmiot zamówienia Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość  brutto 

prysznicem (H)1060 mm – szt. 1 
• spryskiwacz i wylewka 
• odporność na korozję 
• regulacja ciepłej i zimnej wody 
• pionowa konstrukcja 
• dwuotworowa głowica 
• prosty montaż 
• akcesoria do montażu w komplecie 
• średnica otworu: 2 x 1 cala 
• rurka przyłączeniowa: stal 
szlachetna 
• uchwyt ścienny: 30,5 cm 
• długość przewodu wodnego: min. 
100 cm 
• długość rurki przyłączeniowej: min. 
58 cm 

7. III. 7) 
Stół roboczy przyścienny bez półek 
Opis przedmiotu zamówienia: 
• wymiary: szer.: 1000 mm x głęb.: 

700 mm x wys. 850 mm 

• stół wykonany z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej 

• stabilna konstrukcja spawana 

odpowiednia dla gastronomii 

• stopki regulowane +/- 15 mm 

• wnętrze blatu wzmocnione płytą 

laminowaną wodoodporną, 

zapewniającą solidną jakość mebli 

gastronomicznych 

• nogi stołu wykonane z profilu 

40x40x1,2mm 

• blat stołu wykończony rantem o 

wys. nie mniejszej niż 40 mm 

2   

Słownie: 

8. III.8) 
Stół roboczy przyścienny z szafką 
oraz półką 
Opis przedmiotu zamówienia: 
wymiary: szer.: 1200 mm x głęb.: 700 

mm x wys.: 850 mm 

• szafka z półką i drzwiami na 

zawiasach 

1   

Słownie: 
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Lp. 
Pkt 

zapytania 
ofertowego 

Przedmiot zamówienia Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość  brutto 

• półka w szafce łatwa do 

demontażu 

• stół wykonany z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej 

• stabilna konstrukcja spawana 

odpowiednia dla gastronomii 

• stopki regulowane +/- 15 mm 

• wnętrze blatu wzmocnione płytą 

laminowaną wodoodporną, 

zapewniającą solidną jakość mebli 

gastronomicznych 

• nogi stołu wykonane z profilu 

40x40x1,2mm 

• blat stołu wykończony rantem o 

wys. nie mniejszej niż 40 mm 

9. III.9) 
Stół roboczy 
wolnostojący/centralny  
Opis przedmiotu zamówienia: 
• wymiary: szer.: 1200 mm x 

głęb.:700 mm x wys.: 850 mm 

• stół wykonany z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej 

• stabilna konstrukcja spawana 

odpowiednia dla gastronomii 

• stopki regulowane +/- 15 mm 

• wnętrze blatu wzmocnione płytą 

laminowaną wodoodporną, 

zapewniającą solidną jakość mebli 

gastronomicznych 

• nogi stołu wykonane z profilu 

40x40x1,2mm 

1   

Słownie: 

10. III.10) 
Stół roboczy 
wolnostojący/centralny  z otworem 
na odpadki 
Opis przedmiotu zamówienia: 
• wymiary: szer.: 1200 mm x głęb. 

700 mm x wys.: 850 mm 

• stół wykonany z wysokiej jakości 

1   

Słownie: 
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Cena 
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wa brutto 

Wartość  brutto 

stali nierdzewnej 

• stabilna konstrukcja spawana 

odpowiednia dla gastronomii 

• stopki regulowane +/- 15 mm 

• wnętrze blatu wzmocnione płytą 

laminowaną wodoodporną, 

zapewniającą solidną jakość mebli 

gastronomicznych 

• nogi stołu wykonane z profilu 

40x40x1,2mm 

11. III.11) 
Stół przyścienny ze 
zlewozmywakiem dwukomorowym 
(prawy) i ociekaczem 
Opis przedmiotu zamówienia: 
• wymiary:  szer.: 1200 mm x głęb.: 

700 mm x wys.: 850 mm 

• stół wykonany z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej 

• stabilna konstrukcja spawana 

odpowiednia dla gastronomii 

• stopki regulowane +/- 15 mm 

• wnętrze blatu wzmocnione płytą 

laminowaną wodoodporną, 

zapewniającą solidną jakość mebli 

gastronomicznych 

• nogi stołu wykonane z profilu 

40x40x1,2mm 

• blat stołu wykończony rantem o o 

wys. nie mniejszej niż 40 mm 

1   

Słownie: 

12. III.12) 
Regał ociekowy skręcany 
Opis przedmiotu zamówienia:  
• 4 półki perforowane  
• wymiary: wys.: 1800 mm x szer.: 
800 mm x głęb.: 600 mm  
• regał skręcany do samodzielnego 
montażu 
• łatwy montaż 
• stabilna konstrukcja  
• regulacja położenia półek 

2   

Słownie: 
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Przedmiot zamówienia Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostko
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Wartość  brutto 

• nogi wykonane z kątownika 
• nogi łączone do półek za pomocą 
śrub 
• maksymalne obciążenie na półkę 
70 kg/m2 
• standard AISI 304 (stal 
kwasoodporna) 

13. III.13) 
Regał magazynowy skręcany 
Opis przedmiotu zamówienia:  
• 4 półki pełne  
• wymiary: wys.: 1800 mm x szer.: 
800 mm x głęb.: 600 mm  
• regał skręcany do samodzielnego 

montażu 

• łatwy montaż 

• stabilna konstrukcja  

• regulacja położenie półek 

• nogi wykonane z kątownika 

• nogi łączone do półek za pomocą 

śrub 

• maksymalne obciążenie na półkę 

70kg/m2 

• standard AISI 304 (stal 

kwasoodporna) 

2   

Słownie: 

14. III.14) 
Wózek kelnerski 3-
półkowy/skręcany/do 150kg 
Opis przedmiotu zamówienia:  
• wykonany ze stali szlachetnej 

• posiada 3 półki 

• podwyższone kanty półek 

• w zestawie 4 gumowe kółka o 

średnicy 10 cm 

• kółka wyposażone w hamulce 

• nośność całkowita: do 150 kg 

• odstępy między półkami: 28 cm 

• wymiary (DxSxW): 1010 x 550 x 

965 mm 

2   

Słownie: 

15. III.15)–15) a 
Wózek transportowy platformowy 
Opis przedmiotu zamówienia:  

1   
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• wymiary platformy (dł. szer.) mm: 
1000×630 
• burty mocowane są w tulejach co 
daje możliwość szybkiego montażu i 
demontażu a także założenia 
dodatkowych burt 
• blaty wózka wykonane są z 
wodoodpornej i antypoślizgowej 
sklejki impregnowanej.  
• koła pozwalają na przewiezienia 
towaru o ciężarze nawet do 600 kg 
• koła na łożyskach wałeczkowych 
Osprzęt: 

burty przy krótszych bokach 

Słownie: 

 

 

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) 

 
 


