
Załącznik nr 1 

Formularz oferty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego ( WAD.2601.412.2015 ) o  szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyposażenia dla 

inspektorów terenowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu do pobierania prób do badań laboratoryjnych 

 

 

( pieczęć Wykonawcy )  

 

REGON…………………… 

NIP………………………….. 

 

                                                                                              FORMULARZ OFERTY 

 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego  (WAD.2601.412.2015) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro prowadzonego w trybie 

podstawowym na dostawę wyposażenia dla inspektorów terenowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu do 

pobierania prób do badań laboratoryjnych 
 

1) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za 

wynagrodzenie:  

L.p Nazwa produktu J. miary Ilość Cena netto 

[w zł] 

Wartość netto 

[w zł] 

VAT 

% 

Wartość 

brutto [w zł] 

1 

Lodówka turystyczna: 
-  Do użytku samochodowego – zasilanie z gniazdka 
12 V/230V 
- Pojemność ok. 25-30 l 
- Wydajność chłodzenia: do 20 °C poniżej temperatury 
otoczenia 
- Zdejmowane wieko 
- Blokada wieka – wieko można otworzyć wyłącznie, jeżeli 
uchwyt znajduje się w dolnej pozycji 
- Izolacja: pianka poliuretanowa 
- Moc 40-60 W 
- Długość przewodu zasilającego 12 V: nie mniej niż 1,5 m 
- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): ok. 50×35×45 cm, 
wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) ok. 40x25x35cm 
- Waga: ok. 5- 7 kg, dodatkowo min. 3 wkłady chłodzące 

szt. 24  
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L.p Nazwa produktu J. miary Ilość Cena netto 

[w zł] 

Wartość netto 

[w zł] 

VAT 

% 

Wartość 

brutto [w zł] 

2 

Termometr: 
- Dokładny termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym 
wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem 
-  Dokonuje pomiarów w cieczach i ciałach stałych (także 
zamarzniętych) a więc także w wodzie i glebie. 
- Zakres pomiarów: od -10 do+50 oC, dokładność: 0,5o 

szt. 23  

   

3 

Uchwyt do probówek (typu Falcon) na drążku teleskopowym 
- zestaw wykonany z aluminiowego drążka teleskopowego o 
stopniowo regulowanej długości do 4m oraz z uchwytu na 
zlewki/pojemniki o poj. do 0,5l. Naczynia mogą mieć 
mocowanie kątowe, o zmiennym kącie nachylenia lub 
wahadłowe, 

szt. 23  

   

4 

Widły ogrodowe szerokozębne do kopania („amerykańskie”) - 
- Trzonek z selekcjonowanego drewna o optymalnym stopniu 
wilgotności, bezsęczny, lakierowany, woskowany lub 
metalowy 
- Trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem wzmocnione 
przez tuleję. 
- Hartowana głowica z wysokiej jakości stali 
- Wygodna rączka z tworzywa 
- Długość całkowita 120-125cm 
- Długość głowicy 25-30 cm 
- Szerokość głowicy  ok. 20 cm 
- Ilość zębów - 4 
 

szt. 23  

   

5 
Wiadro ocynkowane o pojemności 12 litrów 
 

szt. 23  
   

6 
Sekator ogrodowy - jednoręczny, długość ok. 210 mm, 
średnica cięcia do 22 mm, mechanizm blokujący ostrze 

szt. 23  
   

                                                                                                                                      Suma  

 

x  

Ogółem brutto …………………………………………………zł ( słownie złotych ………………………………………………………………..) 

 

W tym należny podatek VAT ………………………….zł  ( słownie złotych:……………………………………………………………………….) 

 
2. Oświadczamy iż: 
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a) akceptujemy termin wykonania zamówienia do 29.12.2015 r. i formę płatności  (przelew 14 dni od otrzymania faktury VAT). 

b) dostarczymy i wniesiemy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, 

ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław własny koszt. 

 

3. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

 

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

 

 Numer telefonu …………………………; numer faksu…………………………….......; 

 

 

......................................... dnia ........................... ..............       …………………………………… 

Miejscowość    data          podpis Oferenta  


