Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 08/BK/2018 – formularz oferty

______________________
(miejscowośd, data)
____________________
____________________
____________________
____________________
(nazwa, adres, NIP, e-mail oferenta)

REMSTAT Piotr Pochwatka,
Andrzej Szcześniak Spółka Jawna
ul. Rewerenda 17B,
80-209 Chwaszczyno

OFERTA
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/BK/2018 z dnia ………………………..r., dotyczące
dostarczenia materiałów do budowy prototypu zgodnych ze specyfikacją, niniejszym składam
ofertę częściową/całościową* na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami
przedstawionymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 8/BK/2018, zgodnie z poniższymi warunkami.

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
Łącznie cena netto:
……………………………… waluta ………………..
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 00/100),
Łącznie cena brutto:
……………………………… waluta …………………
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… 00/100),

2. Zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów:

NAZWA MATERIAŁU DO BUDOWY
PROTOTYPU

LP

1.

Sprężarka chłodnicza wraz
z wyposażeniem

2.

Silnik elektryczny

3.

Wysokosprawny odolejacz
koalescencyjny

4.

Parownik

5.

Skraplacz

6.

Pompa obiegowa cieczy chłodzonej
(glikolu)

7.

Zawory odcinające grzybkowe

8.

Zawory odcinające kulowe

9.

Zawory odcinające iglicowe –
serwisowe

10.

Przetworniki ciśnienia 4-20mA

11.

Presostaty

12.

Pompa obiegowa skraplacza

13.

Zawory bezpieczeostwa +
trójdrogowe zawory przełączające

14.

Kolana nierdzewne 1800

15.

Dry cooler

CZY
STANOWI
ELEMENT
OFERTY?
T/N

CZY JEST
ZGODNE Z
KARTĄ
WYMAGAO
SPRZĘTOWYCH
T/N

ILOŚD
SZTUK

CENA
OFERTOWA
NETTO

WARTOŚD
OFERTOWA
NETTO

RAZEM:
3.

Integralną częścią formularza ofertowego są karty wymagao sprzętowych, stanowiących
załączniki od 1.1 do 1.15 do formularza oferty.

4.

Działając w imieniu Oferenta, oświadczam, że:
3.1. Cena określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia,
3.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ……….. dni kalendarzowych**,
3.3. Termin płatności wynosi …………. dni kalendarzowych**,
3.4. Okres ważności złożonej oferty wynosi …………….. dni kalendarzowych**, licząc od
daty zakooczenia postępowania ofertowego,
3.5. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z zapytaniem ofertowym.
4. Dane osoby do kontaktu:
Imię i nazwisko : _________________________
Tel ____________________________________
E-mail: _________________________________

*Niepotrzebne skreślid
**Należy podad konkretną liczbę dni.

……………………………………………………
(podpis osoby reprezentującej Oferenta)

