
Beneficjent:  
PFTechnology sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 96 
26-680 Wierzbica 

 

  
 

           ………………………………. 
(data i miejscowość) 

  

Załącznik nr 2 
OFERTA NR   …………… do ZAPYTANIA NR 29/2021 (wzór dla oferenta) 

 

 

 

(pieczęć firmowa oferenta) 

Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci firmowej):  

Nazwa :     ………………………………………………………………………………. 

Adres / Siedziba:    ………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu oraz e-mail:   ………………………………………………………………………………. 

nr NIP:      ………………………………………………………………………………. 

nr REGON:    ………………………………………………………………………………. 

 

Zakup materiałów hutniczych do budowanej instalacji 

 

Wartość oferty1: 

Nr części Komponent Materiał 
Format/ 
Długość  

Cena netto Wartość 

netto2 

Czy dostarczony 
zostanie certyfikat 

jakości 3.1 
Tak/Nie 

 zł/kg  zł/mb 

Część 1. Blacha gr. 2 mm       

Część 2. Blacha gr. 3 mm       

Część 3. Blacha gr. 3 mm       

Część 4. Blacha gr. 3 mm       

Część 5. Blacha gr. 4 mm       
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Część 6. 
Profil zamknięty 
prostokątny 20x20x2 mm  

      

Część 7. 
Profil zamknięty 
prostokątny 30x30x3 mm  

    

  

Część 8. 
Profil zamknięty 
prostokątny 40x40x3 mm  

    

  

Część 9. Rura fi 76,1x5 mm     

  

Część 10. Rura fi 219,1x3 mm     

  

Część 11. Rura fi 60,3 x 3 mm     

  

Część 12. 
Pręt ciągniony, okrągły fi 
50 mm, tolerancja h8-h9 

    

  

Część 13. Pręt okrągły fi 200 mm     

  

Część 14. Pręt okrągły fi 80 mm     

  

Część 15. 
Pręt kwadratowy 
100x100 mm 

    

  

Część 16. 
Profil zamknięty  
80x40x3 mm 

    

  

Część 17. 
Profil zamknięty  
30x30x2 mm 

    

  

Część 18. 
Profil zamknięty 
80x80x3 mm 

    

  

Część 19. HEB 160     

  

1
 - Dostawca składający ofertę na jedną lub kilka części wypełnia tylko te rubryki, które dotyczą jego części, resztę pozostawia 

pustą.   

2
 - Proszę do przeliczeń wartości netto wziąć podane w załączniku nr 1 ilości (waga/długość) dla każdej części zapytania. 

Faktyczne wartości wykazane na FV po dostawie mogą się w nieznacznym stopniu różnic ze względu na różnice w gęstości różnych 
stopów. 
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Warunki płatności……………………………………………………………………… 
 
 

Termin realizacji 3 (liczba dni roboczych liczona od momentu złożenia zamówienia) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

jednak nie później niż termin wskazany w pkt. 8 zapytania ofertowego 
 
 
Data ważności oferty …………………………………..., jednak nie wcześniejsza niż w pkt. 9 zapytania ofertowego 

 

 

 

Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail): 

 

…………………………………………………………….. 

 

 
 
…………………………………………………… 
Podpis osoby upoważnionej do 
wystawienia oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- W przypadku zaoferowania odmiennych terminów realizacji dla różnych części, na które składana jest oferta  proszę o 

uwzględnienie tej informacji w opisie 

 

 


