
Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców 

…………………………………………………………………. 

Adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców 

Ulica:………………………………………………………… 

Kod, miejscowość:……………………………………… 

Województwo:…………………………………………… 

Nr telefonu:………………………………………………. 

e-mal:………………………………………………………. 

Dane teleadresowe osoby upoważnionej 

do kontaktowania się z Zamawiającym: 

………………………………………………………………… 

                                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                      

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup półautomatycznej linii do produkcji sz

skomplikowanych kształtach wraz z urządzeniami pomocniczymi 

My niżej podpisani: 

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

………………………………………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz 

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

………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa ( firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w o

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 

Załącznik nr 1 do ZO 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Milena Wilczyńska Biuro Rachunkowe

                                                                                                                                                                           Zakład Szklarski „Wolfglas”

                                                                                                                                                                           Pługowa 27 

                                                                                                                                                   74-400 Dębno 

OFERTA CENOWA 

zapytanie ofertowe na zakup półautomatycznej linii do produkcji sz

skomplikowanych kształtach wraz z urządzeniami pomocniczymi  

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa ( firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w o

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

 

Załącznik nr 1 do ZO – oferta cenowa 

Milena Wilczyńska Biuro Rachunkowe 

Zakład Szklarski „Wolfglas” 

zapytanie ofertowe na zakup półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o 

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

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

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działania LGD – 

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 



1. Składamy ofertę na zapytanie ofertowe z dnia 29 czerwca 2017 r

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto……………………

(słownie …………………………………………………………………………………………………

lp Nazwa dostawy 
1 

1 Półautomatyczna linia do 

produkcji szyb zespolonych 

2 Magazyn ½ jumbo 

3 Suwnica natorowa z 

urządzeniem próżniowym

4 Stojaki na szkło typu L

            W przypadku składania oferty częściowej, należy w powyższej tabeli przekreślić kolumny 

dotyczące zadań, na które Oferent nie składa oferty.

4. Zobowiązujemy się zapewnić  serwis oraz dostawę części  w terminie nie dłuższym 

niż…………………….
2
  

5. Zobowiązujemy się udzielić dodatkowego okresu gwarancji na okres……………………………….

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia są:

1……………………………………………………….tel……………………………………………e

2……………………………………………………….tel……………………………………………e

7. Załączniki do oferty cenowej

1)………………………………………………………

2)……………………………………………………….

3)……………………………………………………….

 

------------------------------------------------------------------------------------------

1. Szczegółowy opis poszczególnych

2. Zastrzeżenie termin dostawy części oraz se

3. Zastrzeżenie: termin gwarancji nie może być krótszy niż  12 miesięcy.

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działan

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza

Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 

 

 

ertę na zapytanie ofertowe z dnia 29 czerwca 2017 r. 

zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto……………………

(słownie …………………………………………………………………………………………………………

ilość Wartość netto (zł) 

Półautomatyczna linia do 

produkcji szyb zespolonych  

1  

 1  

Suwnica natorowa z 

urządzeniem próżniowym 

1  

Stojaki na szkło typu L 15  

 

W przypadku składania oferty częściowej, należy w powyższej tabeli przekreślić kolumny 

dotyczące zadań, na które Oferent nie składa oferty. 

Zobowiązujemy się zapewnić  serwis oraz dostawę części  w terminie nie dłuższym 

ę udzielić dodatkowego okresu gwarancji na okres……………………………….

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia są:

1……………………………………………………….tel……………………………………………e-mail………………………….

2……………………………………………………….tel……………………………………………e-mail………………………….

Załączniki do oferty cenowej 

1)……………………………………………………… 

2)………………………………………………………. 

3)………………………………………………………. 

…………………………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Szczegółowy opis poszczególnych dostaw znajduje się w zapytaniu ofertowym w punkcie III opis zadania.

Zastrzeżenie termin dostawy części oraz serwis nie może być dłuższy niż  7 dni roboczych. 

Zastrzeżenie: termin gwarancji nie może być krótszy niż  12 miesięcy. 

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działan

wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza

20, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

 

zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto…………………………….zł 

…………………………..) 

Wartość brutto (zł) 

 

 

 

 

 

W przypadku składania oferty częściowej, należy w powyższej tabeli przekreślić kolumny      

Zobowiązujemy się zapewnić  serwis oraz dostawę części  w terminie nie dłuższym 

ę udzielić dodatkowego okresu gwarancji na okres……………………………….
3
 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia są: 

mail…………………………. 

mail…………………………. 

………………………………………………………………….. 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

ofertowym w punkcie III opis zadania. 

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działania LGD – 

wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” 

dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

20, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 


