
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.05.2017 r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 30.05.2018 r. składam ofertę na dostawę i wykonanie 

regałów do archiwum 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy …...................................................................................................... 

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

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

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….. 

NIP.....................................................................REGON....................................................................... 

nr telefonu ......................................................... nr faksu ..................................................................... 

Nr rachunku bankowego........................................................................................................................ 

Za wykonanie zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu ofertowym z dnia 30.05.2018  r., 

proponuję kwotę -   cenę  ryczałtową brutto w wysokości: 

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

słownie:  …………………………………………………………………………………………… 

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

Regały do archiwum z napędem 
ręcznym Ilość/Rozmiar 

Liczba regałów przesuwnych 4 

Długość regałów przesuwnych 3305 mm 

Głębokość regałów przesuwnych 810 mm 

Wysokość regałów 2145 mm 

Liczba poziomów na wysokość 5 

Liczba paneli na wysokość 6 

Regały utworzone z elementów serii M3 

Pokrycie widocznych stref Z szarym melaminy z andowanego aluminium srebrny 

Pokrycie wewnętrzne TAK 

Drzwi przesuwane w skrajnej szafie NIE 

Obciążenie na poziom 100 kg 

Rodzaj napędu  Ręczny 

Maksymalne obciążenie najbardziej 
obciążonego regału 3360 kg 

Ilość reduktorów 1 

Siła potrzebna do poruszania tego regału 2,96 

Maksymalne obciążenie koła 
środkowego 813 kg 

Regały półkowe Ilość/Rozmiar  



Liczba regałów 3 

Długość regałów 1 regał 2080 mm; 2 regały 5155 mm 

Głębokość regałów 400 mm 

Wysokość regałów 2500 mm 

Liczba poziomów na wysokości 7 

Liczba paneli na wysokość 7 

Regały utworzone z elementów serii M3 

Rodzaj półki PANEL HM 

Długość modułu w osiach 1025 mm 

Liczba modułów na długość  2;5 

Obciążenie na poziom 100 kg 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń, 

2. zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, zdobyliśmy 

wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

5. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego. 

 

 

(data i podpis(y) osób  

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) 

 


