
Załącznik nr 1  

OFERTA 

Nazwa Oferenta: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Oferenta: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ………………………………….…………………………………. 

adres e-mail: ………………………………….……………………………………… 

 

Odpowiadając na zapytanie  

Zakup, dostawa i montaż  wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych Szkole 
Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim realizowanego w ramach modułu 
3, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” następującego wyposażenia 

L.p. 
Rodzaj planowanego wyposażenia 

lub usługi związanych z realizacją zadania 
Liczba 

jednostek 
Rodzaj 
miary 

1 
Piec konwekcyjno-parowy Hendi Nano - 
elektryczny, sterowanie elektroniczne 12x GN 
1/1 

1 szt. 

2 
System myjący do pieców  

Hendi Nano 

1 szt. 

3 
Podstawa do pieca konwencyjno - parowego 
Hendi  

1 szt. 

4 Zmiękczacz do wody automatyczny 1 szt. 

5 
Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 
20 mm 

12 szt. 

6 
Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 
40 mm 

12 Szt. 

7 
Pojemnik stalowy, perforowany, GN 1/1, H 
65mm 

10 Szt. 

8 
Szafa chłodnicza lakierowana,  

V 573 l 

1 Szt. 

9 
Szafa chłodnicza 2 drzwiowa lakierowana, GN 
2/1, V 1173 l 

1 Szt. 

10 Patelnia elektryczna 64 l 9,0 kW 1 Szt. 

11 
Obieraczka do ziemniaków z płuczką, 
nierdzewna 

1 Szt. 

12 Separator SO35-0.00 1 Szt. 

13 
Regał chromowany, 4 półki, składany, 
1220x610x1800 mm 

1 Szt. 



14 
Szafa magazynowa,drzwi suwane 
1200x600x2000 mm 

1 Szt. 

15 
Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad 
(P),drzwi skrzydłowe 1900x700x850 mm 

1 Szt. 

16 
Waga magazynowa, legalizowana, zakres 150 
kg, dokładność 50 g 

1 Szt. 

17 
Stół stalowy z półką ze zlewem 1-komorowym 
prawym, skręcany, 1000x600x850 mm 

1 Szt. 

18 
Stół stalowy bez półki ze zlewem 1-
komorowym, skręcany, 600x600x850 mm 

1 Szt. 

19 
Stół stalowy z półką ze zlewem 1-
komorowym, spawany, 600x600x850 mm 

2 Szt. 

20 Okap przyścienny skośny 1200x1100 +łap. 1 Szt. 

21 
Szafa mroźnicza lakierowana, wnętrze z ABS, 
V 129 l 

2 Szt. 

22 
Szatkownica do warzyw, CL50, P 550 W, U 400 
V 

1 Szt. 

23 Zestaw 6 tarcz tnących, O 190 mm 1 Szt. 

 
 
 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………………..zł 
Słownie: ……………………………………………………….. 
Brutto: …………………………………………………………..zł 
Słownie: ……………………………………………………….. 
 
 

2. Gwarancja: 
Na wykonane roboty  – okres gwarancji …………. miesięcy 

3. Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu 
ofertowym. 

4. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania: 

 cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

 spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 
ofertowym, 

 uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 
niniejszej oferty, 

 uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

 posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym 

 dostarczone wyposażenie spełnia warunki o których mowa w ust.7 pkt 2 i 3 , Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku poz.267 jeżeli stanowią materiłay przeznaczone do 
kontaktu z żywnością, odpowiadają wymaganiom ogólnym określonym w art.3 rozporządzenia 
(WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz: 

1) posiadają deklarację CE 
2) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich 



3) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania 
sporządzone w języku polskim 

4) i posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie 
krótszy niż 2 lata 

 
 
 
 

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

(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze 
składaniem fałszywych oświadczeń. 
 
 
…………………………………..    …...................................................................................  

(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 


