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OFERTA CENOWA nr 15 

 

 

 W odpowiedzi na zapytanie o cenę przedstawiamy naszą ofertę cenową na dostawę 

stali konstrukcyjnej wg zestawienia 

 

 

Lp. Asortyment cena PLN (netto) Termin realizacji 

1 
Blacha z gatunku S355 gr. 3mm 

1500x3000 ilość 2 szt 
  

2 
Blacha z gatunku S355 gr. 5mm 

1500x3000 ilość 2 szt 

 
 

3 
Blacha z gatunku S355 gr. 10mm 

1500x3000 ilość 2 szt 

 
 

4 
Blacha z gatunku S355 gr. 15mm 

1500x3000 ilość 2 szt 

 
 

5 
Blacha z gatunku S355 gr. 40mm 

1000x2000 ilość 1 szt 

 
 

6 
Pręt płaski z gatunku S355 60x100x2000 

ilość 1 sz 

 
 

7 
Pręt okrągły z gatunku C45 fi 400x150 

ilość 2 szt 

 
 

8 
Pręt okrągły z gatunku C45 fi 280x400 

ilość 1 szt 

 
 

9 
Pręt okrągły z gatunku C45 fi 140x300 

ilość 1 szt 

 
 

10 
Pręt okrągły z gatunku C45 fi 100x1000 

ilość 1 szt 

 
 

11 
Pręt okrągły z gatunku 38HMJ fi 170x55 

ilość 8 szt 

 
 

12 Pręt okrągły z gatunku ŁH15 fi 160x26   
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ilość 8 szt 

13 
Pręt okrągły z gatunku 40HMT fi 

120x1150 ilość 1 szt 

 
 

14 
Rura bez szwu z gatunku P355 60,3x7,1 

– 7mb ilość 2 szt 

 
 

 

 

1. Oferujemy termin realizacji: …………………………. dni od złożenia zamówienia, nie dłuższy niż 

14dni. 

2. Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania o cenę i uznajemy się za związanych z jego 

postanowieniami. 

4. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi opisane w części Zapytania o cenę  tj. Warunki udziału 

w postępowaniu. 

5. Wskazujemy osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………. 

 

 ………….……………………………………….. 

Data i podpis z pieczątką imienną osoby/osób  

upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

……………………………….……. 

Pieczęć oferenta 

 

…………………………….………. 

Nr tel./faxu 

 

………………………….…………. 

REGON 

 

…………………………….………. 

NIP 

 

……………………………………… 

Termin ważności oferty 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAM/15/2017 

 

 O BRAKU POWIA  Z ZAMAWIAJACYM 

 

Oświadczam, ze nie jestem powiazany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiajacym, tj.. 

Powia  mowa polegaja  na: 

•  cywilnej lub  osobowej; 

•  lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pok  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Data i miejsce......................................................... 

 

 

 

Podpis i piecze  osoby upowaznionej .................................... 

 

 

 

 

* Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiazania miedzy 

Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciagania zobowia  w imieniu Zamawiajacego lub 

osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiaja  zwiazane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca. 

 


