
 

 

                                      Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DDD i CW Bogusław Luboń 
Turawa, ul. Promenada 1, 46-045 Turawa 
NIP: 7542058838 
REGON: 530530957 
realizujący w ramach Programu Operacyjnego RYBY z uzyskanym wsparciem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego umowę o dofinansowanie NR 00026-
6523.2-SW0810030/18 na operację pt. „Rozwój oferty gastronomicznej Restauracji Rybna 
w Turawie przez wdrożenie elektronicznego systemu obsługi klienta oraz uruchomienie 
pływającej platformy restauracyjnej” 
 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa wykonawcy  
 
 

Adres (siedziba) wykonawcy  

Województwo  

NIP  REGON  

Osoba do kontaktu 
imię i nazwisko: 
telefon/fax: 
e-mail: 

 
dotyczy: zapytania ofertowego na 

na zakup produktów stanowiących urządzenia i sprzęt 
kuchenny oraz usługę ich montażu w siedzibie 

Zamawiającego 

 
 (zapytanie ofertowe podpisane i opieczętowane stanowi załącznik do niniejszej oferty) 

 
 

       
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

          . Liczba: Słownie: 

cena (netto) w zł   

VAT  %:                                                                                                                    
w zł: 

  

cena (brutto) w zł   

        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. Zamówienie obejmuje w szczególności: 
2.1  

 

Lp. Nazwa produktu Ilość 
(sztuki) 

Cena 
netto 

Cena 
brutto 

1 zmywarka  1   

2 podstawa pod zmywarkę z pozycji nr 1 1   

3 zmywarka do szkła  1   

4 szafa chłodnicza 1   

5 szafa chłodnicza podblatowa 1   

6 szafa mroźnicza podblatowa 1   

7 witryna chłodnicza pionowa  1   

8 sokowirówka 1   

9 wałkownica do ciasta 1   

10 szafa chłodnicza-mroźnicza 1   

11 szafa mroźnicza 1   

12 urządzenie wielofunkcyjne 1   

13 stół roboczy z drzwiami suwanymi 1   

14 stół chłodniczy 1   

15 kuchnia gazowa z piekarnikiem 
elektrycznym 

1   

2.2 

Lp. Nazwa usługi Liczba 
usług 

Cena 
netto 

Cena 
brutto 

1 Montaż urządzeń wymienionych w ppkt. 2.1 w 
siedzibie zamawiającego 

1   

 
OŚWIADCZENIA: 
 

1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego.  

2. Oświadczam/y, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie (należy wskazać 
w dniach – liczba oraz słownie): …………………………………………………. od 
daty podpisania umowy z Zamawiającym usługę. 

3. Oświadczam/y, że czas trwania okresu gwarancyjnego, wyrażony w miesiącach od 
daty przekazania produktów protokołem zdawczo-odbiorczym wynosi: 
…………………… 

4. Oświadczam/y, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 
zamówienia, o których mowa w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam/y, że dysponujemy zapleczem sprzętowym i technologicznym 
wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu 
ofertowym. 

6. Oświadczam/y, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od 
ostatecznego terminu składania ofert. 

 
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy: 
 

 
data sporządzenia oferty: 


