
 

 

Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego  

 

 

Projekt „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii 

wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych.”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Programu Operacyjnego, Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w 

przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, konkurs nr 3, 

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowanej przez firmę Ultratech Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

Ja/my niżej podpisany/i 

…………………………………….. 

(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………… 

(Pełna nazwa i adres Oferenta oraz nr NIP oraz pieczątka) 

 



2 

 

Składam/ ofertę na : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejsce dostarczenia: Ultratech Sp.zo.o., ul. Fabryczna 4A, 39-120 Sędziszów Młp, Polska  

lub na adres e-mail: m.bujny@ultratech.pl 

 
1. Oferuję realizację zamówienia według następujących stawek: 

 

Cena netto   

Wartość VAT   

Cena brutto   

 

2. Oferuje urządzenie według parametrów minimalnych, zgodnych z poniższą tabelą 

 
 

Lp Minimalne wymagania techniczne Oferowane parametry 

1.  Moc wrzeciona  min 30 kW  
2.  Ilość osi  5  
3.  Stożek wrzeciona szlifierskiego  min HSK 80  

4.  Minimalna przestrzeń obróbcza  1000 x 700 x 500 mm  
5. Minimalna ilość ściernic w magazynie  12  
6. Minimalna średnica ściernicy  300 mm  

7. Możliwość pomiaru detalu w trakcie 
procesu szlifowania  

tak  

8. Możliwość wykonywania operacji 
frezowania  

tak  

9. System sterowania  Sinumerik 840Dsl  
10. Możliwość użycia dyskowego 

obciągacza diamentowego  
tak  

11. Gwarancja  12 miesięcy  
12. Certyfikaty  CE  

13. Instrukcja  w języku polskim lub 
angielskim 

 
 

14. Zasilanie  400 V, 3-fazy  
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3. Oferuję dostawę urządzenia w terminie ……….………….. miesięcy.  
4. Oferuję urządzenie o nazwie  ……………………………………..………………………………………………  

(nazwa urządzenia/model/producent). 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim 

zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń. Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie  
z tymi warunkami.  

6. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

7. Zobowiązuję się do udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności 
przedmiotu oferty z wymaganiami ujętymi w zapytaniu. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę  
o treści odpowiadającej złożonej ofercie. 

9. Do niniejszej oferty załączam/my: Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.  
 

 

 
 
 

 

 

……………………..   ……………………………………………………… 

(Miejscowość, data) (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych do 

reprezentowania  Oferenta oraz pieczęć firmowa 

       

     


