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FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej 30 000 €. 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA 

ul. 3 MAJA 9, 35-030 RZESZÓW 

 

 

Sprawę prowadzi: Paulina Koń,  tel./faks 17 853 24 45, mail: pkon@gf.erzeszow.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Dostawa, montaż, uruchomienie jonizatora wody w pomieszczeniu gospodarczym w Galerii 

Fotografii Miasta Rzeszowa.  
 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                       (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na: 

Dostawę, montaż, uruchomienie jonizatora wody w pomieszczeniu gospodarczym w Galerii 

Fotografii Miasta Rzeszowa.  

 

Parametry jonizatora: 

- ośmiostopniowy system odwróconej osmozy, 

- wyposażony w membranę osmotyczną o wydajności 100 GPD (378 l / 24h), 

- wyposażony w bakteriostatyczne wkłady z włókniny polipropylenowej, 

- wyposażony w liniowy jonizator wody, który zwiększa pH (ok. 8,5) oraz obniża ORP wody 

(-200 mV), 

- wyposażony w liniowy wkład bioceramiczny, 

- funkcja usuwania z wody zanieczyszczeń nie mniejszych niż 0.0001 µm (w tym bakterii                 

i wirusów), 

-  wyposażony w kranik oraz wlewkę 360 st.    

 

Cena netto: ………..……………..zł 

Podatek VAT: ………..………….zł 

Cena brutto: ………….……...…..zł 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………… zł 

 

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 
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Dodatkowo montaż wraz z uruchomieniem. 

 

Cena netto: ………..……………..zł 

Podatek VAT: ………..………….zł 

Cena brutto: ………….……...…..zł 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………… zł 

 

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 

 

         

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena (brutto) - 100% 

znaczenia. 

Termin wykonania zamówienia: do 23 grudnia br. 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: …………………………………. 

b) warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury, złożonej w siedzibie 

Zamawiającego,  

c) okres gwarancji – ……………………………, 

d) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  

 w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: 

pkon@gf.erzeszow.pl) na Formularzu Oferty do dnia 18.12.2019 r. (środa) do godz. 14.00. 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 

................................dn. ............................                           ........................................................... 
podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

  

 

      

 

 

 

 

 
                                                                    (pieczęć Wykonawcy)  


