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

  

Załącznik nr 2 
OFERTA NR   …………… do ZAPYTANIA NR 18/2021 (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:    ………………………………………………………………………………. 

 

Wartość oferty 1: 

Część I – Pompa zanurzeniowa, do transportu wody/ścieków  
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym na cenę: 
 
……………………… zł netto, (słownie:………………………………………………………………………………………...złotych netto) 
 
……………………… zł brutto, (słownie:……………………………………………………………………………………..złotych brutto) 
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 dla części I. 
 
2. Typ /model zaoferowanego sprzętu: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 
 
3. Warunki płatności………………………………………………… 
 
4. Termin realizacji (liczba dni roboczych liczona od momentu złożenia zamówienia)…………………………, 
jednak nie później niż termin wskazany dla części I w pkt. 8 zapytania ofertowego 
 
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udzielimy gwarancji w okresie 
……………………………………. miesięcy  
 
6. Data ważności oferty …………………………………..., jednak nie później niż w pkt. 9 zapytania ofertowe 
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Część II – Pompa do dozowania substancji chemicznej – koagulantu 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym na cenę: 
 
……………………… zł netto, (słownie:………………………………………………………………………………………...złotych netto) 
 
……………………… zł brutto, (słownie:……………………………………………………………………………………..złotych brutto) 
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 dla części II. 
 
2. Typ /model zaoferowanego sprzętu: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 
 
3. Warunki płatności………………………………………………… 
 
4. Termin realizacji (liczba dni roboczych liczona od momentu złożenia zamówienia)…………………………, 
jednak nie później niż termin wskazany dla części II w pkt. 8 zapytania ofertowego 
 
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udzielimy gwarancji w okresie 
…………………………. miesięcy  
 
6. Data ważności oferty ………………………………., jednak nie później niż w pkt. 9 zapytania ofertowe 
 
 

Część III – Układ automatycznej korekty pH - pompa, transmiter, sonda pH 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym na cenę: 
 
……………………… zł netto, (słownie:………………………………………………………………………………………...złotych netto) 
 
……………………… zł brutto, (słownie:……………………………………………………………………………………..złotych brutto) 
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 dla części III. 
 
2. Typ /model zaoferowanego sprzętu: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 
 
3. Warunki płatności………………………………………………… 
 
4. Termin realizacji (liczba dni roboczych liczona od momentu złożenia zamówienia)…………………………, 
jednak nie później niż termin wskazany dla części III w pkt. 8 zapytania ofertowego 
 
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udzielimy gwarancji w okresie 
…………………………. miesięcy  
 
6. Data ważności oferty ………………………………., jednak nie później niż w pkt. 9 zapytania ofertowe 
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Część IV – Pompa polimeru do rozrobionego polimeru 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym na cenę: 
 
……………………… zł netto, (słownie:………………………………………………………………………………………...złotych netto) 
 
……………………… zł brutto, (słownie:……………………………………………………………………………………..złotych brutto) 
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 dla części IV. 
 
2. Typ /model zaoferowanego sprzętu: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 
 
3. Warunki płatności………………………………………………… 
 
4. Termin realizacji (liczba dni roboczych liczona od momentu złożenia zamówienia)…………………………, 
jednak nie później niż termin wskazany dla części IV w pkt. 8 zapytania ofertowego 
 
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udzielimy gwarancji w okresie 
…………………………. miesięcy  
 
6. Data ważności oferty ………………………………., jednak nie później niż w pkt. 9 zapytania ofertowe 
 
 

Część V – Dozownik mikroporcjowy, mikroporcjomat do proszku 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym na cenę: 
 
……………………… zł netto, (słownie:………………………………………………………………………………………...złotych netto) 
 
……………………… zł brutto, (słownie:……………………………………………………………………………………..złotych brutto) 
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 dla części V. 
 
2. Typ /model zaoferowanego sprzętu: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 
 
3. Warunki płatności………………………………………………… 
 
4. Termin realizacji (liczba dni roboczych liczona od momentu złożenia zamówienia)…………………………, 
jednak nie później niż termin wskazany dla części V w pkt. 8 zapytania ofertowego 
 
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udzielimy gwarancji w okresie 
…………………………. miesięcy  
 
6. Data ważności oferty ………………………………., jednak nie później niż w pkt. 9 zapytania ofertowe 
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Część VI – Pompa membranowa na sprężone powietrze do zasysania emulsji polimeru 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym na cenę: 
 
……………………… zł netto, (słownie:………………………………………………………………………………………...złotych netto) 
 
……………………… zł brutto, (słownie:……………………………………………………………………………………..złotych brutto) 
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 dla części VI. 
 
2. Typ /model zaoferowanego sprzętu: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 
 
3. Warunki płatności………………………………………………… 
 
4. Termin realizacji (liczba dni roboczych liczona od momentu złożenia zamówienia)…………………………, 
jednak nie później niż termin wskazany dla części VI w pkt. 8 zapytania ofertowego 
 
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udzielimy gwarancji w okresie 
…………………………. miesięcy  
 
6. Data ważności oferty ………………………………., jednak nie później niż w pkt. 9 zapytania ofertowe 
 
 
Część VII – Pompa śrubowa do osadu 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym na cenę: 
 
……………………… zł netto, (słownie:………………………………………………………………………………………...złotych netto) 
 
……………………… zł brutto, (słownie:……………………………………………………………………………………..złotych brutto) 
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1 dla części VII. 
 
2. Typ /model zaoferowanego sprzętu: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………. 
 
3. Warunki płatności………………………………………………… 
 
4. Termin realizacji (liczba dni roboczych liczona od momentu złożenia zamówienia)…………………………, 
jednak nie później niż termin wskazany dla części VII w pkt. 8 zapytania ofertowego 
 
5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udzielimy gwarancji w okresie 
…………………………. miesięcy  
 
6. Data ważności oferty ………………………………., jednak nie później niż w pkt. 9 zapytania ofertowe 
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 Dostawca składający ofertę na jedną lub kilka części wypełnia tylko te rubryki, które dotyczą jego części, 
resztę pozostawia pustą.   

 

Zgodnie z zapisami pkt. 9 zapytania ofertowego zleceniodawca może wezwać w wyznaczonym przez siebie 
terminie do złożenia wyjaśnień, tj. m.in. kart katalogowych i dokumentacji potwierdzającej spełnianie 
wymogów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

 

 

 

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

 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

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


