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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 „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.” , Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 

współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op: 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 13 dotyczące dostawy reduktora do silnika, do zastosowań lotniczych dla 

Aviation Artur Trendak przedkładamy niniejszą ofertę. 

 

Specyfikacja oferowanego (proszę wypełnić wszystkie pola tabeli wartościami parametrów oferowanego silnika, oraz wstawiając „X” w polu spełnia lub 

nie spełnia dla każdej pozycji tabeli): 

 

Lp. Parametr: 

Wartość dla 
oferowanego 
reduktora: 

Spełnia 
wymagania 
wskazane 
w 
Zapytaniu 
ofertowym 

Nie spełnia 
wymagań 
wskazanych 
w 
Zapytaniu 
ofertowym 

1. Wartość przenoszonego momentu obrotowego  kW   

2. Masa reduktora  kg   

3. Przełożenie reduktora (wartość dokładna) i=     

Dodatkowe wymagania do przedmiotu zamówienia:   

4. Reduktor musi być odpowiedni do zamontowania w pozycji pchającej tzn – 
reduktor musi być przystosowany do pracy w osi równoległej do płaszczyzny 
lotu. 

  

5. Reduktor musi być przystosowany do pracy w warunkach lotniczych. Jeśli na 
przykład posiada układ smarowania – musi być przystosowany do ciągłej pracy 
w różnych pozycjach. 

  

6. Reduktor musi być przystosowany do pracy w zakresie 0 – 6000 obrotów na 
minutę (obrotów wału wyjściowego silnika). 

  

7. Reduktor zoptymalizowany do pracy przy około 5500 obrotach na minutę 
(obrotów wału wyjściowego silnika). 

  

Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena netto - ...................................zł; 

słownie....................................................................................................................................................złotych 

Cena brutto - ...................................zł; 

słownie....................................................................................................................................................złotych 

w tym kwota podatku VAT ........................................ zł; 

słownie....................................................................................................................................................złotych 
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(stawka podatku VAT = .…%) 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 

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

………………………………………. licząc od dnia podpisania umowy/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) cena podana w w niniejszej ofercie jest ostateczna i zawiera 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 

 


