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

                                                                                            miejscowość, data 

                                                                                                                      

 

Formularz ofertowy 

 

Dane oferenta: 

………………………………….. 

…………………………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. umieszczone na stronie 

www.radstal.pl dotyczące zakupu Oprzyrządowania spawalniczego do zrobotyzowanej celi 

spawalniczej przez Zamawiającego : 

F.P.U RADSTAL Radosław Kisielewski 

Chromowola 50; 87-702 Koneck 

891-149-15-21; 340231609 

 

przedstawiamy swoją ofertę: 

 

1. Przedmiot oferty 

Oprzyrządowanie spawalnicze do zrobotyzowanej celi spawalniczej – 1 szt 

Wymagana specyfikacja oprzyrządowania: 

1. Pozycjoner PST 500 wraz z ramą współpracujący z robotem BA006L                             

o długości ……………m i szerokości …………….m 

2. Przebudowa istniejącej celi o oprogramowanie osi i instalacje elektryczną 

3. Uniwersalne mocowanie oparte o pneumatykę na ramie o spawanie blachownic 

 

 

 

 

http://www.radstal.pl/
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Dodatkowy opis przedmiotu oferty: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. Cena przedmiotu oferty uwzględniająca wymaganą specyfikację: 

Wartość netto w PLN oprzyrządowania  -    

Podatek VAT  -       

Wartość brutto w PLN oprzyrządowania –  

Słownie wartość brutto –  

 

 

3. Czas dostawy przedmiotu oferty: 

termin dostawy oprzyrządowania  -  ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Okres gwarancji i serwisu pogwarancyjnego przedmiotu oferty: 

 

Okres gwarancji oprzyrządowania – 

……………………………………………………. 

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

Okres i dostępność serwisu pogwarancyjnego – 

………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….. 
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5. Warunki płatności przedmiotu oferty: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Termin ważności oferty: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. Pozostałe informacje: 

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

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

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

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

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

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

 

 

8. Wymagane oświadczenia: 

 

1) Oświadczam, że  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Oświadczam, że posiadam/my niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia 

oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

3) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. 

4) Oświadczam, że  nie znajduję się w stanie upadłości, nie toczy się postępowania 

likwidacyjne. 

5) Oświadczam, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo                                                                   

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 



 

Strona 4 z 4 

 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

 

                                                                      …………………………………… 

                                                                                Podpis Oferenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


