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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 16.09.2022r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY: 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka 

NIP 8393113968 

TERMIN WPŁYWU OFERTY (wypełnia Zamawiający) 

Data: ……………………………………………….           Godzina: ……………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………….. 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 16 września 2022r. oferuję wykonanie zamówienia zakup, dostawę i 

montaż 1 kontenera/pawilonu wraz z wyposażeniem zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i umową. 

A. DANE OFERENTA (nazwa, adres siedziby, telefon kontaktowy): 
 

 

 

 

 

 

 
B. OFERTA (zaznaczyć X oferowaną opcję) 

 na całość zamówienia  cząstkowa 
 

 
C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CENA NETTO/BRUTTO: 

 

Lp. 
Opis zamówienia – elementy zamówienia 

(każdy z elementów zamówienia od 1-4 należy wycenić osobno – warunek konieczny) 
Cena netto Cena brutto 

1. 

1 kontener/pawilon o wymiarach 6x5 m - budynek ocieplony, wyposażony 

w stolarkę okienną, drzwi wejściowe, elewację drewnianą, instalację 

elektryczną i wodnokanalizacyjną, schody i zabudowę tarasową na trzech 

bokach budynku oraz na dachu. 

Podłoga antypoślizgowa, zmywalna, o wysokim stopniu odporności na 

ścieranie. 

Instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 16A, wyłącznikiem 

różnicowoprądowym, wydzielonymi obwodami oświetlenia i gniazd 

naściennych, nadtynkowa (prowadzona pod wysłonami meblowymi). 

Instalacja oświetleniowa 8 x LED, moc pojedynczego LED 10,5W, barwa 

ciepła. 
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Węzeł sanitarny - zlewozmywak stal INOX trójkomorowy o wym. dł. – 100 

cm, gł. – 50 cm, wys. – 85 cm, armatura, przyłącze wod – kan. 

Poszycie z płyty meblowej o podwyższonej odporności, wysłony meblowe 

sufitowe oraz ścienne, płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak). 

Sufit płyta meblowa biała 0110 SM White. 

2. 

1) Zabudowa meblowa: 

 lada 3 sztuki wymiary: dł. 90 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm 

 regał 1 sztuka wymiary: dł. 140 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm 

 półka podwójna wisząca 1 sztuka wymiar: dł. 100 cm, gł. 30 
cm, wys. 60 cm 

 blat K372 GM (kolor Grey Andromeda), boki i półki płyta 
meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak) 

 konstrukcja stalowa profil 20x20 mm, lakierowana 
proszkowo 

2) Konserwator do lodów wentylowany z pleksi (witryna chłodnicza) 

 stal nierdzewna, INOX 

 zakres temperatury: -20 do -5 oC 

 typ chłodzenia: statyczne z rozprowadzeniem powietrza 

 sterownie temperaturą: elektroniczny sterownik 

 wymiary (przybliżone): (dł.) 1105 mm x (gł.) 813 mm x 
(wys.) 1030 mm 

 pojemność tub [szt.]: 8+8 

 moc [kW]: 0,35 

 w zestawie z pleksi, kuwetami (16 sztuk), myjką do 
gałkownicy 

3) Meble: 

 5 x stolik (długość - 80 cm, szerokość - 80 cm, wysokość - 75 

cm; tworzywo: żywica polipropylenowa, odporne na 

wybarwienia i warunki atmosferyczne) 

 16 x krzesło (szerokość - 52 cm, głębokość - 55 cm, 

wysokość - 84 cm; tworzywo: żywica polipropylenowa, 

odporne na wybarwienia i warunki atmosferyczne) 

  

3. 
Zestaw nagłośnieniowy (co najmniej: wzmacniacz 200W/4Ω, 4 x głośnik 

naścienny szerokopasmowy 55Hz - 21 000Hz, okablowanie) 

  

4. 
Klimatyzacja (klimatyzator z szerokim zakresem temperatur w trybie 

chłodzenia oraz w trybie ogrzewania, pilot) o min. mocy 2,5 kW/kontener 

  

 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ: 

……………………………………………. zł netto  

……………………………………………. zł brutto  

(słownie brutto: …………………………………………………………………….. brutto) 
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D. TERMIN REALIZACJI USŁUGI (zaznaczyć X oferowaną opcję) 

 do 30 listopada 2022r. 

 od 01 grudnia do 23 grudnia 2022r. 
 

E. OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem (podkreślić właściwe) powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 

według zasad określonych w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi  

w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

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

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

………………………………………………………. 

Data 

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

Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 

 
  


