
 
 

           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02/11/2017/POIR/DT z dnia 15.11.2017 roku. 
 

Oferta złożona w związku z zapytaniem ofertowym nr 02/11/2017/POIR/DT z dnia 
15.11.2017 na dostawę cynku Z1 w postaci gąsek do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.  
     Zamówienie realizowane w ramach projektu „BRASS CAST&DRAW® Tech. - 
Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym standardzie 
jakości geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych 
automatach skrawających” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji  
pilotażowej/demonstracyjnej 
 
Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zapytaniu 
ofertowym.  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. przy ul. Kaniowskiej 3, 43-502 Czechowice-Dziedzice. 
 
2. Nazwa i adres Oferenta: 
 
................................................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
       NIP1 ..............................................REGON2 ..................................................................... 
 
e-mail: ................................       telefon: ................................ 
 
3. Cena = oficjalne notowanie cynku LME (Cash Buyer) skorygowana o premię producenta, na 
dostawę cynku Z1 w postaci gąsek 
 

        Premia producenta: .......................................... USD/tonę 
(słownie: .....................................................................................................USD/tonę), 
termin płatności:  ...............................................  
data ważności złożonej oferty ....................... 
/co najmniej przez okres 5 dni roboczych, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert./  
 
 
 
 
4. Oświadczam, że : 

                                                
1 Lub numer właściwy dla kraju wykonawcy, 
2 Jeżeli dotyczy. 



 
 

a. Zapoznałem/-am  się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
b. moja oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu ofertowym, 
c. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia 
procedury niniejszego zapytania ofertowego, 
d. akceptuję warunek, iż w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują mi  żadne 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego, 
e. w przypadku wygrania postępowania zobowiązuję się do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, 
f. w przypadku wygrania postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie określonym przez Zamawiającego, 
g. wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 
oraz warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 
 
Uwaga : Do niniejszego formularza ofertowego należy załączyć dokumenty określone 
w Zapytaniu ofertowym ( oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodne z pkt.5 
zapytania ofertowego oraz dokument potwierdzający spełnienie wymogów REACH) 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………

……. 
Data 

 
 
 
 
……………………………………………

….. 
Pieczątka i podpis Oferenta  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


