
…………...………………………………

.............................................................

.............................................................

Lp
Zaoferowane materiały(nazwa, typ, dane 

charakterystyczne, producent)

Jedn. 

miary
Ilość

Wartość 

jednostkowa 

netto                 

[PLN]

Wartość netto

[kolumna 5x6] 

[PLN]

Cena

(wartość netto + 

podatek VAT) 

[PLN]
1 3 4 5 6 7 8

1

Nazwa: …………………………………..

Typ: ……………………………………...

Dane charakterystyczne: ………………...

…………………………………………...

Producent: ………………………………..

szt. 45

2

Nazwa: …………………………………..

Typ: ……………………………………...

Dane charakterystyczne: ………………...

…………………………………………...

Producent: ………………………………..

szt. 920

3

Nazwa: …………………………………..

Typ: ……………………………………...

Dane charakterystyczne: ………………...

…………………………………………...

Producent: ………………………………..

szt. 1680

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na: „Dostawę materiałów spawalniczo-ściernych”, z podziałem na 2 części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/2/19/UE.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z otrzymaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ w oparciu o niżej wymienione ceny jednostkowe, 

za cenę

Tarcza do cięcia metali - do stali/stali nierdzewnej 

do ogólnego zastosowania z przemysle (rozmiar 

125x2, średnica otworu min. 22mm)

 Jakośc tarczy musi być zgodna z wymogami normy 

PN-EN 12413:2011

REGON: ............................................

OFERTA

Część 2 - Dostawa ściernic i tarcz 

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/2/19/UE

NIP: ...................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

NR KRS*: ............................................

Zamawiany materiał

2

Ściernica listkowa talerzowa – średnica 125 mm, 

granulacja 40, średnica otworu min. 22 mm.

[wypukła, zbudowana z listków (lamelek) z płótna 

ściernego z ziarnem korundowym, nałożonych 

równomiernie wachlarzowato na korpusie z włókna 

szklanego]

Ściernica listkowa talerzowa – średnica 125 mm, 

granulacja 60, średnica otworu min. 22 mm.

[wypukła, zbudowana z listków (lamelek) z płótna 

ściernego z ziarnem korundowym, nałożonych 

równomiernie wachlarzowato na korpusie z włókna 

szklanego]

Załącznik nr 2

CEDiG*: ............................................

* - wypełnić jeśli dotyczy

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu:

Imię i nazwisko: …………………………..………..

Tel.* …………….………..

Fax.* ……………………..

E-mail:* …...……………….

* - wypełnić co najmniej dwie pozycje

Do: ……………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..
(Nazwa i adres Zamawiającego)

1



4

Nazwa: …………………………………..

Typ: ……………………………………...

Dane charakterystyczne: ………………...

…………………………………………...

Producent: ………………………………..

szt. 125

5

Nazwa: …………………………………..

Typ: ……………………………………...

Dane charakterystyczne: ………………...

…………………………………………...

Producent: ………………………………..

szt. 40

Wykonawca winien wypełnić kolumny 3, 6, 7 i 8.

9. Udzielam(y) gwarancji jakości na każdą dostarczoną partię materiałów.

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia dostarczymy do Zamawiającego w terminie: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

3. Oświadczam(y), że oferowane materiały posiadają deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy /nie zamierzamy (* niewłaściwe skreślić ) powierzyć Podwykonawcy.
11. Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, wg Rozdziału XVII SIWZ i zobowiązuję(my) się w 

      przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

      Zamawiającego.

4. Oświadczam(y), że materiały będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, pozbawione wad.

 Ogółem [w PLN]

8. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XVI i XVII SIWZ.

5. Oświadczam(y), że  zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania wraz z 

    Załącznikami.

             (miejscowość)                                                                                                                                                                                                                            (podpis(y) wykonawcy)

  ......................................., dnia..........................                                                                                        ....................................................

…………………………………..

......................................................

......................................................

Integralną część oferty stanowią:

6. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Oświadczam(y), że oferowane ceny jednostkowe ujęte w ofercie są niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia.                  

Tarcza do cięcia metali - do stali/stali nierdzewnej 

do ogólnego zastosowania z przemysle (rozmiar  

125x6, średnica otworu min. 22mm) 

Jakośc tarczy musi być zgodna z wymogami normy 

PN-EN 12413:2011

W tym obowiązujący ……… % podatek VAT na kwotę ………………….. zł

Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.

Tarcza do cięcia metali - do stali/stali nierdzewnej 

do ogólnego zastosowania z przemysle (rozmiar  

230x2, średnica otworu min. 22mm) 

Jakośc tarczy musi być zgodna z wymogami normy 

PN-EN 12413:2011

12. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)      2016/679 

      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

      oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

      udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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