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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 76/SPPW/2016 

 
dotyczące wykonania pomiarów, zaprojektowania, wykonania i dostarczenia nowego wózka do 
transportu sit z materiałem /owoce, warzywa, zioła, grzyby/ przeznaczonym do suszenia w suszarni 
komorowej 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. Wózek do 
transportu sit z 
materiałem /owoce, 
warzywa, zioła, 
grzyby/przeznaczon
ym do suszenia w 
suszarni komorowej 

- wykonanie pomiarów (w miejscu przyszłego użytkowania) i 
zaprojektowanie wózka 
- orientacyjne wymiary wózka : wys. 180 cm; szer. max do 80 
cm /szerokość i długość wózka dostosowane do wymiaru sit 
- wymiary sit: szer. sita 60 cm, dł. 120 cm, grubość ramki  
drewnianej 5,5 cm i szerokość 4,5 cm, siatka umieszczona w 
środku grubości ramki/  
- konstrukcja wózka ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 
umieszczona na kołach obrotowych, z możliwością blokowania 
kół /przemieszczania/, koła umożliwiające łatwe 
przemieszczanie wózka w budynku i na zewnątrz  
- wszystkie ścianki wózka zabudowane blachą nierdzewną, 
kwasoodporną  
- możliwość użytkowania wewnątrz i na zewnątrz obiektu  
- jedna strona  posiada drzwi, pozwalające na swobodny 
załadunek i rozładunek sit 
- wózek wyposażony w uchwyt/y umożliwiający łatwe 
przemieszczanie   
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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) 

 


