Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące oferenta
Nazwa..........................................................................................................................................
Siedziba........................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu.........................................................................................................................
nr NIP...........................................................................................................................................
nr REGON.....................................................................................................................................
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące sprzedającego
Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan
tel. 65 512 13 88, fax 65 511 44 07
NIP 6981836013, REGON 302300903
e-mail – biuro@wodociagi-koscian.pl
Zobowiązania Oferenta
Zobowiązuję się do zakupu ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wymienić z tabeli poniżej) za cenę:
Lp.

Nazwa

Szt./kpl.

1

Silniki dwubiegowe o mocy 36/45 kW,
o oznaczeniu 2Sg225M4/2
Mieszadła szybkoobrotowe Meprozet
220 MS 1,5-6 o mocy 1,5 kW
Mieszadła wolnoobrotowe - typ: Flygt
4410.011.440, śr. 2500 mm,
45obr/min, moc silnika 2,3 kW

2 szt.

2
3

1 szt.
3 szt.

Cena netto

Cena brutto

4

5

6

7

8

9

10

Ruszty napowietrzające Ø 100 PVC
wraz z dyfuzorami dyskowymi firmy
Sulzer ABS PRF 300
Pompa dozująca marki Jesco MEMDOS
MR 50, o wydajności 55l/h przy 10 bar
z silnikiem o mocy 0,55 kW. 230/400V
Jonoselektywnea sonda do pomiaru
azotu amonowego i azotanowego
Endress + Hauser CAS-40D, z armaturą
mocującą, układem czyszczącym i
sprężarką powietrza.
Optyczne sondy pomiaru tlenu COS 61
D Endress + Hauser wraz z armaturą
mocującą
Czujniki mętności i gęstości osadu
Endress + Hauser Turbimax CUS51D
wraz z armaturą mocującą
Przetworniki dwukanałowe Liquiline
CM 442 Endress + Hauser dla sond
pomiaru pH, redox, tlenu, gęstości
osadu i pomiarów jonoselektywnych
Przetwornik czterokanałowy Liquiline
CM 444 Endress+Hauser dla sond
pomiaru min. pH, redox, tlenu,
gęstości osadu i pomiarów
jonoselektywnych

ruszty - 3 szt.
dyfuzory - 816 szt.
1 szt.

1 szt.

3 kpl.

3 kpl.

3 szt.

1 szt.

Należność ureguluję gotówką/przelewem terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
Wydanie urządzeń nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie
faktury VAT.
Oświadczam, że:
- zapoznałem się ze stanem urządzenia/urządzeń w dniu ………………………………………………
lub ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*.
- zdobyłem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia składania
ofert.

*Niepotrzebne skreślić
..............................................................................
Miejscowość / data

…………………………………………..

Pieczątki i podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania oferenta

