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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 74/SPPW/2016 

 
dotyczące dostawy fabrycznie nowego sprzętu kuchennego i naczyń 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. 
Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 
Liczba 
sztuk 

1. Garnek wysoki z 
pokrywką ze stali 
nierdzewnej 

- wymiary: śr. 400-450 mm; wys. 460-500 mm ; poj. 45-50 l;  
- stal nierdzewna, kwasoodporna 
- dno trójwarstwowe, odporne na korozję, zapewniające 
optymalne przewodzenie ciepła 
- powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem 
- masywne wielopunktowo przytwierdzone uchwyty nie 
nagrzewające się 
- przykrywka z otworami do uwalniania pary 
- możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni 
(gazowa, elektryczna, indukcyjna) 
- możliwość mycia w zmywarkach  

1 

2.  Garnek średni z 
pokrywką ze stali 
nierdzewnej 
 

- wymiary: śr. 280 -360 mm; wys. 230-300 mm ; poj. 14-24 l;  
- stal nierdzewna, kwasoodporna 
- dno trójwarstwowe, odporne na korozję, zapewniające 
optymalne przewodzenie ciepła 
- powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem 
- masywne wielopunktowo przytwierdzone uchwyty nie 
nagrzewające się 
- przykrywka z otworami do uwalniania pary 
- możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni 
(gazowa, elektryczna, indukcyjna) 
- możliwość mycia w zmywarkach  

2 

3.  Garnek niski z 
pokrywką ze stali 
nierdzewnej 
 

- wymiary: śr. 280 -360 mm; wys. 220 -  240mm ; poj. 14-24 l;  
- stal nierdzewna, kwasoodporna 
- dno trójwarstwowe, odporne na korozję, zapewniające 
optymalne przewodzenie ciepła 
- powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem 
- masywne wielopunktowo przytwierdzone uchwyty nie 
nagrzewające się 
- przykrywka z otworami do uwalniania pary 
- możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni 
(gazowa, elektryczna, indukcyjna) 
- możliwość mycia w zmywarkach 

1 

4. Refraktometr 0-85 
Bx 

Uniwersalny refraktometr 0 - 85 °Bx  do pomiaru zawartości 
cukru w syropie, sokach owocowych, sokach warzywnych, 
napojach mlecznych oraz wagi cukru w dowolnym roztworze. 
W zestawie pudełko do przenoszenia, szmatka do czyszczenia, 
pipeta do poboru próbki, instrukcja obsługi w języku polskim 

1 

5.  Plastikowy 
pojemnik 
transportowy pełny 

wymiary: dł. 600 mm; szer. 400 mm; głęb. 200 mm dno i 
ścianki pełne wykonane z tworzywa sztucznego posiadające 
atest PZH, z przykrywką  
Możliwość sztaplowania w stosie. Pojemnik z uchwytem 
przelotowym. Nie składany 

2 
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6. Plastikowy 
pojemnik 
transportowy 
ażurowy 

wymiary: dł. 600 mm; szer. 400 mm; głęb. 200 mm 
dno i ścianki ażurowe wykonane z tworzywa sztucznego 
posiadające atest PZH.  
Możliwość sztaplowania w stosie. Pojemnik z uchwytem 
przelotowym. Nie składany 

2 

7.  Waga sklepowa z 
legalizacją 

Zakres pomiaru 0-30 kg, dokładność 5g,  szalka ze stali 

nierdzewnej  (wymiary szalki  od 22 do 25 x od 30 do 35 cm), 

funkcja oszczędności baterii, funkcja tarowania,- wodoodporna 

klawiatura,  wyświetlacze  LCD; zasilanie: 230V lub akumulator 

4V / 6ah (w zestawie),kabel zasilający 

1 

8. Waga magazynowa 
platformowa do 
300 kg z oparciem; z 
legalizacją 

maksymalne obciążenie: 300kg, dokładność pomiaru: 100g. 
Zasilanie: 230V i akumulator 4V/4Ah. Waga z funkcją „tara” 
(możliwość ważenia w pojemnikach), wymiary szalki: 60 x 
45cm, szalka wykonana z wysokiej jakości stali, waga powinna 
posiadać auto-off (nie używana wyłącza się) oraz wskaźnik 
obciążenia i rozładowania baterii. Zasilanie akumulatorowo 
sieciowe (akumulator i kabel zasilający w zestawie), 
podświetlany wyświetlacz LCD (polskie napisy), możliwość 
demontażu rury od wyświetlacza. Płynna regulacja poziomu 
wagi - 4 wkręcane nóżki 

1 

9. Chochla 1 L Chochla o poj. 1,00 l, długość ok. 45 cm, wykonana ze stali 
nierdzewnej wysoko polerowanej, uchwyt satynowany 
zakończony hakiem do zawieszania, grubość stali ok. 3,5 mm 
posiadająca atest PZH 

1 

10. Chochla 0,75 L Chochla o poj. 0,75 l, długość ok. 43 cm, wykonana ze stali 
nierdzewnej wysoko polerowanej, uchwyt satynowany 
zakończony hakiem do zawieszania, grubość stali ok. 3,5 mm, 
posiadająca atest PZH 

1 

11. Chochla 0,50 L Chochla o poj. 0,50 l, długość ok. 43 cm, wykonana ze stali 
nierdzewnej wysoko polerowanej, uchwyt satynowany 
zakończony hakiem do zawieszania, grubość stali ok. 3,5 mm, 
posiadająca atest PZH 

2 

12. Cedzak siatkowy Cedzak siatkowy o średnicy 160 mm, długość ok 550 mm 
wykonany ze  stali nierdzewnej wysoko polerowanej, uchwyt 
satynowany zakończony hakiem do zawieszania 

1 

13. Łyżka cedzakowa Łyżka cedzakowa o średnicy 130 mm wykonana ze  stali 
nierdzewnej wysoko polerowanej, uchwyt zakończony hakiem 
do zawieszania, posiadająca atest PZH 

1 

14. Cedzak Średnica: 340mm, wysokość od 150 do 200 mm, wykonany ze 
stali nierdzewnej, posiadający 2 uchwyty i podstawę, 
posiadający atest PZH 

2 
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15. Sito cedzak (durszlak) z rozkładanymi rączkami na zlewozmywak 
wykonany ze stali nierdzewnej, długość samego durszlaka min:  
34 cm, długość  ze schowanymi  rączkami:  min. 36 cm, długość 
z rozłożonymi rączkami: min. 56,5 cm; szerokość:  min. 24 cm, 
Wysokość:  min. 11 cm,  

1 

16.  Sztućce ze stali 
nierdzewnej 

Łyżki duże  
Widelce 
Noże 
Łyżeczki do herbaty 

30 
30 
30 
60 

17. Noże kuchenne zestaw noży co najmniej 9-elementowy. Noże wykonane z 
jednego kawałka stali nierdzewnej, uchwyt ze stali nierdzewnej 
410 z powłoką gumowaną. W zestawie co najmniej: 1 widelec 
do mięsa, 1 nóż szefa kuchni (tzw. Santoku), 1 nóż do chleba, 1 
nóż do szynki– 320 mm, noże kucharskie – wszystkie o 
wymiarach od 320  mm do 370 mm, posiadający atest PZH 

1 

18. Noże do obierania Nożyki do obierania HACCP o dł. ostrza co najmniej 75mm; 
noże wykonane z jednego kawałka stali, uchwyt z tworzywa, 
zgodnie z normami HACCP. Do mycia w zmywarkach 
gastronomicznych. Każdy nóż w osobnym opakowaniu z 
blistrem. 

10 

19.  Zastawa stołowa z 
białej porcelany 
 

Porcelana biała niezdobiona 
Talerze płytkie -  śr. 26 cm 
Talerze głębokie  
Talerze deserowe - śr. 19 cm  

 
30 
30 
60 

20. Szklanki do 
wody/napojów 

Wykonane ze szkła, o pojemności co najmniej 250 ml, Kolor: 
Bezbarwny, do mycia w zmywarkach 

24 

21.  Deski do krojenia rozmiar: 600x400x20 mm, wykonana z polietylenu HDPE, 
antypoślizgowe nóżki, kolor biały 
 

2 

22. Deski do krojenia Zestaw 6 desek o wymiarach 265 x 325 x 20mm każda (w 
kolorach czerwona, biała, zielona, niebieska, brązowa, żółta –
kolory dopasowane do zasad barwnego kodu) wykonane z 
polietylenu  LDPE 

1 

23. Misa ze stali 
nierdzewnej 

średnica 70 cm / h 18,5 cm / poj. 45 l, stal nierdzewna 
polerowana 

1 

24. Komplet misek ze 
stali nierdzewnej 

Miski ze stali nierdzewnej w zestawie 5 szt. o wymiarach: 
1.32 x 11cm; 2. 28 x 10,5cm; 3. 24 x 9cm; 4. 18 x 7cm;  

5. 15,5 x 6cm 

1 

25. Obieraczka/krajalni
ca do jabłek 

Obieraczka, drylownica i krajalnica do jabłek wykonana ze stali 

pokrytej aluminium z możliwością dokręcenia do blatu za 

pomocą śruby; Wymiary: długość ok 315 mm, szerokość ok. 

125 mm, wysokość ok. 210 mm 

1 

26. Palety plastikowe paleta plastikowa ażurowa o wymiarach 1200mm x 800mm, 
wysokość ok. 150 mm, nośność dynamiczna od 800 do 1000 kg 

3 
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27. Apteczka 
zakładowa 

apteczka w kształcie metalowej szafki o wymiarach: 300 
mmx250 mmx112mm, wzbogacona w specjalny stelaż, 

umożliwiający przymocowanie do ściany. Apteczka 
wyposażona w instrukcję udzielenia pierwszej pomocy, w 

zestawie kluczyk. Skład apteczki: 
2 szt opaska elastyczna 4m x 6cm 
1 szt opaska elastyczna 4m x 8cm 
1 szt plaster 10 x 6 cm 
1 szt plaster mały 19 x 72 mm 
1 szt plaster 5 m x 2,5 cm 
1 szt chusta trójkątna 
1 szt koc ratunkowy 160 x 210 cm 
1 szt agrafka 
2 szt rękawice winylowe 
1 szt instrukcja udzielania pierwszej pomocy. 

1 

28 Lampa 
owadobójcza 

Lampa owadobójcza o wymiarach ć - H: 320m x- D: 95 mmx  W: 
650 mm; Napięcie - U: 230 V; moc elektryczna: 0.040 kW;  
zapewniająca wabienie owadów przez system świetlówek UV; 
zasięg działania 50 m kwadratowych; możliwość zamontowania 
na ścianie 

1 

29 Pojemnik na 
odpadki 

Pojemnik na odpadki 120 l. z ergonomicznymi uchwytami; 

wykonany  z tworzywa sztucznego;  kolor: szary; wysokość ok. 

690 mm , wewnętrzna średnica co najmniej  570 mm 

1 

30  Wózek paletowy długość wideł: 1150 mm, szerokość zew. wideł: 550 mm; 
udźwig nominalny: 2500 kg; wys. podnoszenia: 200 mm. Koła 
przy dyszlu: poliuretan. Koła przy widach: podwójne rolki 
poliuretanowe  
 

1 

31 Zestaw do mycia 
podłóg 

w zestawie: 1 wózek wyposażony w samoskrętne kółka, z 

wiadrem o pojemności 17 litrów z płytową prasą do mopów, 1 

uniwersalny trzonek do stelaży i ściągaczek do wody o długości 

140 cm; 1 stelaż do mopów płaskich z zakładkami (wymiary 40 

x 11 cm); 2 sztuki mop z zakładkami STANDARD bawełniany 40 

cm o wysokiej chłonności wody, odporny na kwasy i ługi, 

mocowany do stelaża za pomocą zakładek, przeznaczony do 

wielokrotnego użytku, o trwałości min. 200 prań. 

1 

 

 

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

_______________________________________________________________________ 

 

tel. ___________________ fax ______________________ e-mail: ________________________ 
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5. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

 

_____________________________________ 
(podpis Wykonawcy) 

 
 


