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Załącznik nr 1  
Formularz Ofertowy do zapytania ofertowego nr 2/RPOWSL/03.02.00/03/2018 
dotyczącego wyboru dostawcy: 
- ekologicznej linii do malowania proszkowego 
 
 
Data sporządzenia oferty:………………………….. 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nr ……………. 

 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RPOWSL/03.02.00/03/2018 dotyczącego wyboru 
dostawcy ekologicznej linii do malowania proszkowego z dnia 27.03.2018 r. składamy 
niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
 
Dane oferenta: 
Nazwa:……………………………………… 

Adres:………………………………………. 

NIP:…………………………………………. 

 

Dane Osoby Kontaktowej: 
Imię i nazwisko:…………………………………………….. 

Adres email:…………………………………………………. 

Telefon:……………………………………………………….. 

 
 
Zadanie 1  
 
Kod CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe 
 
Ekologiczna linia do malowania proszkowego przystosowana do odlewów aluminiowych o 
wymiarach max: …………………mm x ………………..mm x ………………..mm. o oknie 
przelotowym ……………….mm wysokości i szerokości ………………mm. 
Linia pracująca w trybie ciągłym z min prędkością ……………..m/min. 
 
Ekologiczna linia do malowania proszkowego składająca się z następujących elementów: 

a) Wanny z tunelem (lub kabiny natryskowe) do przygotowania powierzchni odlewów 
(mycie i płukanie) – ………. stref.  
Wykonane ze stali INOX 304, sekcja konwersji ze stali 316L, cały osprzęt wanien i 
tunelu jak również pompy wykonane ze stali INOX 316L, Długość stref zapewnia 
właściwy proces chemiczny dla konwersji cyrkonowej aluminium, długość stref 
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okapywania uniemożliwia przenoszenie kąpieli. Pierwsza strefa grzana, pracująca do 
temperatury 50 st. C izolowana  
Strefa przewidziana dla detali obciążonych warunkami atmosferycznymi i ma 
możliwość rozbudowy. 

b) Piec suszący / wypalający do odgazowania, suszenia i wygrzewania odlewów 
pracujący w temperaturze do 250˚C. Grubość izolacji min 200 mm ściany i 250 mm 
sufit, wełna mineralna o gęstości min 100kg/m3 
Komory pieca spełniają funkcję wygrzewania, suszenia i polimeryzacji. 

c) Kabina lakiernicza do malowania z systemem odzysku farby wyposażona w aplikacje 
do malowania ręcznego.  
Kabina przystosowana do zainstalowania aplikacji do malowania automatycznego. 
Linia wyposażona w sterowanie PLC.  
Konstrukcja linii umożliwia dostawienie dodatkowej kabiny do ręcznego malowania 
niewielkiej partii elementów - 1 kpl.  

d) Dopasowanie linii do pracy manualnej jak i częściowo automatycznej – przenośnik 
detali pomiędzy poszczególnymi etapami technologicznymi linii o regulowanej 
szybkości do max 4m/min i nośności min 80 kg/mb, ołożyskowany w pionie i 
poziomie, z automatycznym systemem czyszczenia i oliwienia, automatyczną grupą 
napędową. 

e) Komplet dokumentacji techniczno-ruchowej linii w języku polskim. 

Wartość zamówienia obejmuje dostawę i montaż mechaniczny kompletnej ekologicznej linii 
do malowania proszkowego.   
 
 
Uwagi: 
 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cena netto w PLN ………………………….............................................................................. 
Stawka podatku VAT…………………………………………………………………………………. 
Cena brutto w PLN ………………………………………………………………………………….. 
 

Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach (licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia )………………………………………………… 

 
Termin realizacji ………………………………….. 
 
 
Termin ważności oferty do ………………………………….. 
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Powyższa konfiguracja linii do malowania zapewni najwyższą jakość i trwałość nakładanych 
powłok o charakterze dekoracyjno – ochronnym, a także pozwoli na ekonomiczną i 
ekologiczną eksploatację. 
Linia do malowania proszkowego posiada budowę modułową, która umożliwi rozbudowę i 
zwiększenie jej wydajności. 
 
Oświadczam, że posiadamy doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia polegające 
na wykonaniu minimum 10 (dziesięciu) kompletnych dostaw i instalacji automatycznych 
lakierni proszkowych w przeciągu ostatnich 3 lat. 
 
Oświadczam, że posiadamy zespół składający się z co najmniej 10 osób zapewniający 
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w okresie trwania projektu. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy 


