
 

 
Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

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

Nazwa Wykonawcy 

 

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

Adres siedziby 

 

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

nr telefonu 

 

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

NIP, REGON 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  

Dostawę, montaż i uruchomienie ciągu technologicznego służącego do 

wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,  

dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego 

 

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym 

zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Elementy ciągu technologicznego niezbędne do  uruchomienia produkcji nowej 

gamy produktów z ziaren kakaowca: 

  

1. Urządzenia do alkalizacji śruty z suszeniem 

Cena netto 
……………………… 

Kwota słownie 
……………………… 

2. Urządzenia do mielenia śruty 

Cena netto 
……………………… 

Kwota słownie 
……………………… 

3. Prasa do tłoczenia masła kakaowego z miazgi kakaowej 

Cena netto 
……………………… 

Kwota słownie 
……………………… 

4. Linia temperowania proszku z chłodzeniem i pakowaniem 

Cena netto 
……………………… 

Kwota słownie 
……………………… 

5. Linia dezodoryzująca masło 

Cena netto 
……………………… 

Kwota słownie 
……………………… 

6. Urządzenia do filtracji masła 

Cena netto 
……………………… 

Kwota słownie 
……………………… 

 

 

 

ŁĄCZNA CENA elementów ciągu technologicznego niezbędne do uruchomienia 

produkcji nowej gamy produktów z ziaren kakaowca: 

 

 

Cena netto 
……………………… 

Kwota słownie: 
……………………… 



 

 
 

OKRES GWARANCJI  

Okres gwarancji w miesiącach 

……………………………………… 

 

 

TERMIN REALIZACJI  

Dostawa i montaż 
……………………………………… 

Uruchomienie 
……………………………………… 

 

 

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do 

zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1. Oświadczam/y, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 

wymagania zamawiającego. 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczam/y, że posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam/y, że nie ogłoszono w stosunku do nas upadłości, nie złożono wniosku o 

upadłość ani  nie otwarto w stosunku do nas postępowania likwidacyjnego 

6. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 

zamówienia. 

7. Jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu 

składania ofert. 

8. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych przez 

Zamawiającego  

w Zapytaniu ofertowych wraz z jego załącznikami. 

9. Do formularza załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną 

część: 

 

- 

- 

- 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

………………………………………    

………………………………………………… 

miejscowość, data      podpis osoby/osób 

uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 


