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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr GAPR – DPRJ/ 65 / 21/ W 

 
Nazwa i adres Oferenta: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………… 

REGON: ……………………………………… 

dane do korespondencji: 

tel.: …………………………………………… 

e-mail: ………………………….……………. 

 
 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice  

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie nr 2021-14597-28078 opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 21 stycznia 2021 r. 
oraz na stronie Internetowej www.gapr.pl na wybór dostawcy wyposażenia w ramach projektu „Rozbudowa 
i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele 
Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej 
w Gliwicach Lotnisko”: 
 
1. Oferuję dostawę wyposażenia, będącego przedmiotem przetargu za cenę ofertową w wysokości: 

Kwota netto 

 
…………………….. zł 

 
(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

Należny 
podatek VAT   

 

…………………….. zł 
 

(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

Cena (kwota 

brutto) 

 
…………………….. zł 

 
(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gapr.pl/
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2. Przedstawiam specyfikację przedmiotu zamówienia: 

lp. Nazwa / opis techniczny zgodnie z 

zapytaniem ofertowym 

Specyfikacja oferowanego 

wyposażenia (należy 

załączyć karty produktu) 

Ilość 

sztuk 

Cena brutto 

w PLN 

1 Pistolet lakierniczy duży 

Dysze: 1,3 – 2,2 mm 

Ciśnienie robocze: min. 2,5 bar 

Pistolet lakierniczy duży 

Dysze: …….. 

Ciśnienie robocze:  …….. 

 

1 

 

2 Pistolet lakierniczy mały 

Dysza: 0,6 mm 

Pojemność zbiornika min. 8,5 l 

Ciśnienie robocze: min. 5,5 bar 

Pistolet lakierniczy mały 

Dysza: …….. 

Pojemność zbiornika …….. 

Ciśnienie robocze: …….. 

 

1 

 

3 Pistolet do piaskowania 

Wyposażenie: wąż ssący, pompa 

próżniowa, zdejmowana dysza 

natryskowa 

Przyłącze powietrza: ¼”    

Ciśnienie robocze: 6,5 bar 

Ciśnienie maksymalne: 10,0 bar 

Pistolet do piaskowania 

Wyposażenie: …….. 

Przyłącze powietrza: ……..    

Ciśnienie robocze: …….. 

Ciśnienie maksymalne: …….. 

 

1 

 

4 Kompresor 

Wydajność: 150 – 200 l/min 

Rodzaj: tłokowy, bezolejowy 

Ciśnienie robocze: 8 bar 

Ciśnienie maksymalne: 10 bar 

Zbiornik powietrza: min. 100 l 

Kompresor 

Wydajność: …….. 

Rodzaj: …….. 

Ciśnienie robocze: …….. 

Ciśnienie maksymalne: …….. 

 

1 

 

5 Odkurzacz warsztatowy 

Moc: min. 1500 W 

Pojemność zbiornika: min 30 l 

Długość węża: min. 2,5 m 

Odkurzacz warsztatowy 

Moc: …….. 

Pojemność zbiornika: …….. 

Długość węża: …….. 

 

1 
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3. Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym nr GAPR – DPRJ/ 65 / 21/W i nie wnoszę do jego treści żadnych 

zastrzeżeń, 

2. dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą, 

3. jestem świadoma/y, iż zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo 

z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta 

a Oferentem, 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, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

4. cena oferty stanowi ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

5. oświadczamy, iż na cały przedmiot zamówienia udzielamy  gwarancji na okres co najmniej równy okresowi 

gwarancji udzielonej przez producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego bez uwag, 

6. oświadczam, iż przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr GAPR – 

DPRJ/ 65 / 21/ W, 

7. zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami, jakie zostały 

opublikowane pisemnie w formie komunikatów przez Komisję Przetargową Górnośląskiej Agencji 

Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w trakcie niniejszej procedury w Bazie Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ oraz na stronie internetowej www.gapr.pl i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmuję informacje / warunki w nich zawarte, 

8. oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 (słownie: trzydzieści) dni, przy czym okres 

związania liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert, 

9. akceptuję wzór umowy, będący załącznikiem do zapytania ofertowego i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję 

się do jej podpisania w Gliwicach (w miejscu wskazanym przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju 

sp. z o.o.) w okresie związania oferty, 

10. brak jest podstaw do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, o których mowa  

w rozdz. X zapytania ofertowego nr GAPR – DPRJ/ 65 / 21/ W, 

11. przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy w przypadku niewystarczającego 

dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, numer naboru 

RPSL.10.03.01-IZ.01-24-187/17. 

 

………………………………………     ……………………………………………… 
Miejscowość, data      Imię i nazwisko oraz podpis 

osoby/osób uprawionej/uprawnionych   
do reprezentowania Oferenta 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/

