
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY – OFERTA SZACUNKOWA 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05/POIR 3.2.1/2020/S     

            

          ……………………………….. 

                   Miejscowość, data  

Dane Oferenta 

Nazwa ……………………………………………........................ 

Adres ……………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………. 

Adres e – mail………………………………………………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA SZACUNKOWA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe – szacowanie wartości zamówienia z dnia 

26/11/2021.r nr 05/3.2.1/2020/S, składam poniższą ofertę 

Zakres zamówienia 

Lp. Nazwa  Wartość netto PLN Wartość brutto PLN 

1    
 

Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu oferty 

Lp.  

Parametry wymagane 

Spełnianie 

parametru 

(TAK/NIE) 
 

Opis parametru 

oferowanego przez 

Oferenta 
 

Kabina lakiernicza 

1 Kabina lakiernicza zamknięta 

przelotowa umożliwiająca swobodne 

malowanie elementów o wymiarach 

7x2x2,5m 

(długość/szerokość/wysokość) 

 

 

 

 

2 Kabina lakiernicza z dwojgiem drzwi 

dwu skrzydłowych 

  

3 Kabina lakiernicza wyposażona w 

oświetlenie robocze LED 

  

4 Kabina lakiernicza wyposażona w 

system sześcioszynowego transportu 

podwieszanego 

 

  

5 System filtracji z filtrami 

patronowymi wraz powietrznym 

systemem regeneracji filtrów 

  



 
6 System odzysku farby proszkowej   

7 System odprowadzenia spalin przez 

dach hali przemysłowej 

  

Piec do polimeryzacji 

1 Piec do polimeryzacji przelotowy 

zasilany gazem ziemnym 

 

  

2 Piec do polimeryzacji z dwojgiem 

drzwi dwuskrzydłowych 

 

  

3 Piec do polimeryzacji umożliwiający 

przeprowadzenie procesu 

polimeryzacji elementów o 

wymiarach 7x2x2,5m 

(długość/szerokość/wysokość) 

 

  

4 Piec do polimeryzacji umożliwiający 

wjazd wózkiem technologicznym 

  

5 Piec do polimeryzacji wyposażony w 

system sześcioszynowego transportu 

podwieszanego 

  

Aplikator elektrostatyczny – 2 sztuki 

1 Aplikator z funkcją pobierania farby 

proszkowej bezpośrednio z 

oryginalnego kartonu 

 

  

2 Aplikator wyposażony w stół 

wibracyjny 

  

3 Aplikator z funkcją szybkiej zmiany 

koloru – przedmuchem pistoletu 

 

  

4 Aplikator z funkcją zmiany programu 

z poziomu pistoletu 

 

  

Podwieszany system transportu – 1 sztuka 

1 Szyny transportowe minimum 

80x80x5 

 

  

2 Dwa przejazdy krzyżowe przesuwane 

ręcznie po zewnętrznych stronach 

linii do malowania proszkowego 

  

3 Trawersy 6 sztuk o nośności 

minimum 250kg m2 

  

4 System parkingowy elementów 12 

sztuk 

  



 
5 Wjazd do kabiny lakierniczej   

6 Wjazd do pieca do polimeryzacji   

7 Mechaniczny system blokowania 

pozycji 

  

 

Okres gwarancji (w miesiącach) 

 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń, 

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

Załączniki: 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 

 

 

 

 

          ……………………………. 

          Podpis Oferenta 


