BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp. k
ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino
TEL: +48 58 678 07 78
FAX: +48 58 678 07 79

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nr postępowania: 1/ZP/D/09/16

Zamawiający:
BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp. k
ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino

OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę szlifierki do profili okiennych drewnianych z funkcją
szlifowania w poprzek usłojenia dla firmy Bracia Bertrand sp. z o.o. sp.k., ja (my) niżej podpisany(i):

imię ............................. nazwisko .............................................
imię ............................. nazwisko .............................................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP/VAT-UE

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres witryny internetowej:

E-mail do kontaktu:

BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp. k
ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino
TEL: +48 58 678 07 78
FAX: +48 58 678 07 79

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym
oraz:
OFERTA
Przedmiot
zamówienia
1
Szlifierka do profili
okiennych
drewnianych z
funkcją szlifowania
w poprzek usłojenia
wraz z montażem
oraz pierwszym
uruchomieniem

Typ/symbol
urządzenia

Producent

Cena
jednostkowa
netto (EUR)

2

3

4

Wartość
netto
(EUR)

Wartość
podatku
VAT (EUR)

5

6

Wartość
brutto
(EUR)
(6+7)
7

RAZEM
2. Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania podstawowe określone przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, tzn:
L.p. Parametr
Liczba agregatów szlifujących w poprzek słojów, z płynną
1
(bezstopniową) regulacją nacisku roboczego I prędkości roboczej
2

Wartość

Liczba agregatów szczotkowych do szlifowania wzdłuż słojów

Liczba agregatów ze szczotką tarczową do obróbki listew
przyszybowych
4 Liczba agregatów włączanych i wyłączanych osobno
5 Wielkość ekranu dotykowego z panelem sterowania
6 Długość podajnika rolkowego
7 Szerokość podajnika rolkowego
8 Zakres płynnej regulacji posuwu automatycznego
9 Szerokość obróbki (zakres)
10 Wysokość obróki (zakres)
11 Minimalna długość obrabianego elementu
3

3. Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania środowiskowe określone przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, będące podstawą oceny ofert, zgodnie z poniższą tabelą:
L.p.

1

Kryterium
Certyfikaty potwierdzające
spełnianie wymogów
zarządzania środowiskowego
przez producenta
dostarczanego urządzenia

Wartość (liczba certyfikatów)

BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp. k
ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino
TEL: +48 58 678 07 78
FAX: +48 58 678 07 79

4.
5.
6.

3.
4.
5.
7.

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w terminie ……… dni od dnia zawarcia umowy.
Oświadczam, że udzielam ……… miesięcznej gwarancji na szlifierkę do profili okiennych drewnianych z
funkcją szlifowania w poprzek usłojenia, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego,
pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści
zastrzeżeń i uznaję się za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym,
czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................

……………………., dn. .....................................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

