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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 
 
Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................... 
 
Adres i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................. 
 
Tel. / fax.: …..................................................................................................................... 
 
NIP: ................................................................................................................................ 
 
REGON: ........................................................................................................................... 
 
Strona internetowa / adres e-mail Wykonawcy: ….…………………………………………………………... 

 
 

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

( oznaczenie sprawy  11/ZP/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o. )  na : 

 

DOSTAWĘ PŁYT POLISTYRENOWYCH DO TERMOFORMOWANIA ( HIPS ) 

 
OFERUJEMY 

 
wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym WZ: 

 
 
Całkowita kwota wynagrodzenia zł netto: ……………………………………………………………………… 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………). 
 
Kwota podatku VAT w zł : ………………………………….……………………………………………………….. 
 
(słownie: ………………………………………………….………………..………………………………………………). 
 
Całkowita kwota wynagrodzenia zł brutto: …………..………………………………………………………. 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………). 
 
 
 
 
 



Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 
32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

tel. +48-14-612-24-64;  +48-14-612-30-45  fax. +48-14-612-27-39 
 

znak sprawy : 11/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o. 

 2

 

L.p. Nazwa produktu 
Ilość 

m2 

Cena 
jedn.     

zł netto 

Wartość netto 
zł 

VAT 
zł 

Wartość brutto 
zł 

1. 

Płyta pełna Polistyren ( Hips ) freonoodporna 
z obróbką koronową ,powierzchnia  - molet  
wg załączonego wzoru – zdjęcie ( Załącznik 
Nr 2a do SIWZ ) lub podobny, nie foliowana, 
bez dodatku antystatyka, bez dodatku 
uniepalniacza, bez dodatku koncentratu UV, 
grubość 1,8 mm,   wymiary 2030 x 1200 mm,  
kolor szary – RAL 7004 lub zbliżony  
 Struktura: jednorodna- vir 

2200     

2. 

Płyta pełna Polistyren ( Hips ) freonoodporna 
z obróbką koronową ,powierzchnia  - molet  
wg załączonego wzoru – zdjęcie ( Załącznik 
Nr 2a do SIWZ ) lub podobny, nie foliowana, 
bez dodatku antystatyka, bez dodatku 
uniepalniacza, bez dodatku koncentratu UV, 
grubość 2,0 mm,   wymiary 2030 x 1200 mm,   
kolor brąz – RAL 8017 lub zbliżony   
Struktura: dwuwarstwowa vir/reg koekstruzja 
20/80  

1900     

3. 

Płyta pełna Polistyren ( Hips ) freonoodporna 
z obróbką koronową ,powierzchnia  - molet  
wg załączonego wzoru – zdjęcie ( Załącznik 
Nr 2a do SIWZ ) lub podobny, nie foliowana, 
bez dodatku antystatyka, bez dodatku 
uniepalniacza, bez dodatku koncentratu UV, 
grubość 1,8 mm,   wymiary 2030 x 1200 mm,  
kolor grafit –  RAL 7015 lub zbliżony  
Struktura: dwuwarstwowa vir/reg koekstruzja 
20/80  

2700     

4. 

Płyta pełna Polistyren ( Hips),  bez obróbki 
koronowej,  powierzchnia  - gładka  , nie 
foliowana, bez dodatku antystatyka, bez 
dodatku uniepalniacza, bez dodatku 
koncentratu UV, grubość 3,5 mm,     wymiary 
2030 x 1200 mm,     kolor  szary – RAL 7004 
lub zbliżony 
Struktura: jednorodna- vir 

600     

RAZEM X X    

 
 
 

1. Cena obejmuje sprzedaż płyt polistyrenowych do termoformowania (HIPS ) zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia  – Załącznik Nr 2 do WZ. 

 

2.      Wykonawca będzie dostarczał zamówione partie produktów do siedziby Zamawiającego przy 

jednorazowym zamówieniu w ilości min. 500 m2 w terminie do ….. dni licząc od dnia 

następnego od  otrzymania zamówienia. Przy ilości mniejszej od podanej  Zamawiający 

pokrywa koszty transportu. 
 
3. Oferujemy przyjęcie do  wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do 

WZ – opis przedmiotu zamówienia. 
 
4. Każda zamówiona partia produktów będzie objęta rękojmią nie krótszą od 12 m-cy. 
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5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 
 

6. Oświadczam/y*, że zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze specyfikacją i nie wnoszę/wnosimy* do 
niej zastrzeżeń oraz, że posiadam(y)* konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 

 

7. Oświadczam/y*, że uważam(y)* się za związanych(ni)* niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
8. Oświadczam/y, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
9. Zobowiązujemy się do utrzymania ceny zgodnie z postanowieniami pkt. 3.5  w Dziale 3 – opis 

przedmiotu zamówienia. 
 
10. Termin zapłaty faktury będzie nie krótszy niż …… dni od dnia wystawienia faktury z 

dołączonym protokołem dostawy. 
 

11. Udzielamy Zamawiającemu limit kredytu kupieckiego w wysokości ……………… złotych 

brutto do regulowania  należności w odroczonym terminie 
 
12. Oświadczam/y*, że przedmiotowe zamówienie zrealizuję/emy* sami bez udziału 

podwykonawców/* lub oświadczam/y*, że przedmiotowe zamówienie zrealizuję/emy* z 
udziałem podwykonawców w części : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
*     Skreślić lub wypełnić odpowiednio 

 
13. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia przetargu. 
 
 
……………………………… dnia …………………2018r. 
      ( miejscowość ) 
 
 

                                                                            .............................................................. 
podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  

 


