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                                     Załącznik nr 2 
…………………………………….. 
(pieczęć Wykonawcy) 
Nr telefonu:  …………………………… 
Nr faksu:      …..……………………. 

Formularz oferty         
       

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………….. …… działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………...........................................................w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia 

oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  na : „Dostawę lin stalowych, zacisków kabłąkowych i szekli” 

składam niniejszą ofertę: 

l.p Nazwa i opis przedmiotu j.m. Ilość 

ogółem 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto Wartość brutto 

1. Lina stalowa ocynkowana Ø 12 mm 
6x37-SFC-1960sZ, MBF83,3kN wolne końce lub odpowiednik 

mb 60    

2. Lina stalowa ocynkowana Ø 22 mm  
nieodkrętna ,smarowna, PYTHON COMPAC 35,RHLL(zZ-prawa 
współzwita) 2160N/mm2, MBL 480kN-wolne końce 

mb 50    

3. Zacisk kabłąkowy DIN 741 na linę 12 mm szt. 12    
4. Zacisk kabłąkowy DIN 741 na linę 22 mm szt. 12    
5. Szekla omega ocynkowana z zabezpieczeniem,  

ze sworzniem,  nakrętką i zawleczką 
(Typ C( BX); WLL 17 TON; norma PN-EN13889) 

szt. 2    

6. Lina stalowa ocynkowana Ø 28 mm, długość 160 mb 
 zakończona z jednej strony kauszą rurkową nierdzewną                           

z drugiej strony upaloną w stożek, 
 konstrukcja liny 6/36ws 
 kierunek zwicia s/z 
 klasa wytrzymałości (N/mm²)1960 
 pokrycie drutów B 
 typ rdzenia IWRC 
 smar do liny-sucha lub średnio smarowana, smarowanie A1 
 smar rdzenia T-55 
 min. siła zrywalna (kN) 547,0 

szt. 2    

 Wartość ogółem x x x   

 



 2 

1. Oferuję wykonanie zamówienia  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

cena netto ogółem ………………………….zł (słownie złotych……………………………………………………:……………………………………………………….) 

powiększona o podatek VAT (23%)  w kwocie*…………………zł  cena brutto ogółem ………….…….zł   (słownie złotych 

…………………………………………………………………………………….………………...………………………………………………………………) 

2.   Wykonam przedmiot zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

3.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

4.   Udzielam gwarancji na towar w wymiarze ……………………… 

5.  W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

* Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.  

                                     ( data i podpis Wykonawcy)  

 
 
               


