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Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego 13 

 

Data sporządzenia oferty:……………......... 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………................................................................. 

Adres Wykonawcy:  ……………………………………………………………………….…………….…… 

Tel: ..…………………………….      Tel. kom……………………. 

E-mail: ……………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Dotyczy: projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr 

POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadania nr 1 i 2, kategoria kosztów Op: 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 13 dotyczące dostawy klejów i materiałów konstrukcyjnych 

kompozytowych przedkładamy niniejszą ofertę. 

 

Oferujemy produkty w poniższych cenach jednostkowych netto: 

 

PRODUKT JEDNOSTKA MIARY CENA JEDNOSTKOWA 

Żywica epoksydowa 285   1 kg  

Utwardzacz 287  1 kg  

Tkanina szklana Aeroglass 280g/m2 1 m2  

Żywica Atlac e-Nova MA 6325 1 kg  

Tkanina węglowo-aramidowa 165g/m2 1 m2  

Tkanina węglowa 160 g/m2, szer.1250 mm, prasowana(„spread”) 1 m2  

Szklana tkanina Aeroglass 110g/m2 2/2 16x15 - 3.40 /m2 1 m2  

Tkanina węglowa 160 g/m2, płótno, 120 cm 1 m2  

Tkanina węglowa 160 g/m2, płótno, 100 cm 1 m2  

Tkanina węglowa UD 600 g/m2, 100 mm 1 mb  

Tkanina roving STR 200 1 kg  

Tkanina delaminażowa 83 g/m2, 100 cm 1 m2  
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Żywica Epidian E3 1 kg  

Aceton pojemniki 5l 1 l  

Klej Gravicol  1 kg  

 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 

a) zlecony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia wykonany/dostarczony zostanie w terminie 

………………………………………. licząc od dnia podpisania umowy lub złożenia zamówienia 

b) na zlecony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia udzielam ………… miesięcy gwarancji. 

c) zapoznałem/am się z warunkami i informacjami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

oraz załącznikach do niego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

d) ceny podane powyżej są ostateczne i zawierają wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

e) uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia 

f) uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

g) w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego 

h) Wszelkie dołączone do niniejszej wyceny dokumenty są zgodne z oryginałem 

i) do oferty dołączamy : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..., dnia ………………………   ................................................................................. 

podpis osoby składającej ofertę 

 

 

 


