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Załącznik nr 1 do IWUZ 

......................................................... 
              Pieczęć firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 
 

 

dotyczy:  Dostawę pieca komorowego do wypalania ceramiki oraz dostawa materiałów i narzędzi do wyrobu ceramiki  

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kędzierzynie-Koźlu.. 
 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ):          
 
1.1.   CZĘŚĆ A: DOSTAWA PIECA KOMOROWEGO DO WYPALANIA CERAMIKI - zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli: 
 
za cenę brutto*: ………......................................................... złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli) 
 

            
           słownie: ............................................................................................................................................................................................. złotych   .............../100     stawka VAT  .................%       
 
 

 

 

                                                                                              ............................................................................... 

                                                                                        pieczęć i czytelny podpis wykonawcy 

        
L.p Asortyment Wymagane parametry Cena brutto za 1 szt. Ilość Wartość brutto 

(cena za 1 szt x ilość) 

1 Piec komorowy do 

wypalania gliny  
Kod CPV: 42942000-1 

- piec komorowy do wypalania gliny o pojemności maksymalnej 210 litrów. 

Wymiary wewnętrzne 45 cm, 58 cm, 70 cm. Maksymalna temperatura 

grzewcza pieca 1300°C. Waga całości urządzenia 320 kg. Moc 12,0kW. 

Zasilanie 400V oraz natężenie 20A. Na wyposażeniu pieca: 

- programator – 5 programów, 4 segmenty, 

 1 sztuka  
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Asortyment musi być fabrycznie nowy i posiadać gwarancję producenta. Asortyment musi być zgodny z podanymi wymaganymi parametrami (nie gorszy).  

 
Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 06.09.2017 r. 

 

Jakiekolwiek zmiany wydrukowanych informacji podanych w w/w tabeli będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ. 
 

- zestaw półek min 5 szt i słupków dystansowych min 21 szt, 

- 1 kg emulsji ochronnej służącej do konserwacji półek, 

- podstawa, 

- instrukcja obsługi programatora oraz pieca w języku polskim, 

- karta gwarancyjna NA PIEC I PROGRAMATOR – 3 lata,                                                        

-   transport, wniesienie i montaż wliczony w cenę pieca. 

Piec powinien posiadać grzanie z trzech stron (z lewej i prawej ściany oraz 

dna). Elementy grzewcze o najlepszej jakości, długi czas eksploatacji. Cicha 

praca układu grzewczego. Mocne dwuściankowe drzwi z trwałym 

uszczelnieniem posiadające stykowy wyłącznik bezpieczeństwa. Obudowa 

wykonana z podwójnych ścianek, ocynkowana blacha stalowa. 

Wielowarstwowa izolacja z cegieł ogniotrwałych i izolacja dodatkowa w celu 

zmniejszenia zużycia prądu. Samonośna i trwała konstrukcja wymurowanego 

sklepienia. Przyjazna dla środowiska, trwała powłoka proszkowa obudowy. 

Płynna regulacja ręcznego otworu dolotowego. Dobry obieg powietrza dzięki 

otworowi gazów odlotowych na środku górnej części pieca. Dostawa musi 

obejmować niezbędne do funkcjonowania pieca urządzenia odpowietrzające 

gazy. Piec powinien posiadać Certyfikaty GS i CE spełniające unijne 

standardy i wymogi bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien dostarczyć piec wraz z wniesieniem                                 

i rozładunkiem oraz montażem przez osoby posiadające uprawnienia                 

w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Dziennego Pobytu Nr 2 ul. Piramowicza 

27 w Kędzierzynie-Koźlu 47-200. Wykonawca przeszkoli osoby wyznaczone 

przez Zamawiającego do obsługi pieca.  
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1.2.    CZĘŚĆ B: DOSTAWA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI DO WYROBU CERAMIKI zgodnie z wykazem wymienionym w n/w tabeli: 
 
 
za cenę brutto: ………............................................ złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli, suma wartości poz. 1 -12) 
 

            
           słownie: ......................................................................................................................................................... złotych,    stawka VAT  ............%       
 
 
 

 
                                                                                              ............................................................................... 

                                                                                        pieczęć i czytelny podpis wykonawcy 

 
 
 
 

L.p Asortyment Wymagane parametry Cena brutto za 1 
szt. 

Ilość Wartość brutto 
(cena za 1 szt x ilość) 

1 masa ceramiczna glina o temp. wypału: 1000-1100°C. Zawartość szamotu 24 

% i wielkość ziaren: 0-1,0 mm. 

Kurczenie wypału: 2,2-8,0% .Wchłanianie wody: 12,0-

1,2%. Pakowane w szczelne 10 kg opakowania. Różne 

kolory. 

 3 szt  

2 masa ceramiczna glina o temp. wypału: 1000-1100°C. Zawartość szamotu 21 

% i wielkość ziaren: 0-0,50 mm. Kurczenie wypału: 2,5-

11,0% .Wchłanianie wody: 11,0-0,5%. Pakowane w 

szczelne 10 kg opakowania. Różne kolory. 

 2 szt  
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3 szkliwo dekoracyjne gotowe do użycia, bezołowiowe i nietoksyczne, szkliwa 

wysokotopliwe dostępne 800ml pojemnikach. Szerokie 

zastosowanie dekoracyjne z możliwością wypalania 

w każdej temperaturze. Różne kolory. 

 4 szt  

4 struna do cięcia niezbędna do porcjowaniu gliny jak również przy odcinaniu 

rzeźby od podłoża z drewnianymi uchwytami. 

 

 10 szt  

5 szpatułki Komplet minimum 10 narzędzia wykonanych w całości w 

drewna. Ich długość wynosi 15cm, a każde narzędzie 

posiada po obydwu stronach różne końcówki. 

 5 

kompletów 

 

6 gruszka do szkliwienia gruszka do szkliwienia z plastikową pipetą. 

 

 2 szt  

7 zestaw pędzli 7 częściowy zestaw w którym znajdują się: 2 pędzle 

szczecinowe płaskie o nr: 4 i 8, 1 pędzel szczecinowy 

okrągły o nr 6, 2 pędzle nylonowe okrągłe o nr: 1 i 3, 1 

pędzel nylonowy płaski o nr 5 oraz 1 nylonowy wachlarzyk 

o nr 2, 

 4  

komplety 

 

8 rękawice jedno lub pięciopalcowe, z bielonego płótna bawełnianego, 

wzmacniane pasami dwoiny bydlęcej. Do temp. 300°C, 

 2 pary  

9 obcęgi ceramiczne obcęgi ceramiczne z zębami, o długości 32 cm, przydatne 

przy wyjmowaniu gorących prac z pieca, 

 

 2 szt  
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Kody CPV Narzędzia – 44510000-8, Narzędzia ręczne – 44511000-5, Urządzenia rzemieślnicze – 37000000-8 
 

Zgodnie z zapisami IWUZ zamówienie obejmuje  dostarczenie i rozładunek asortymentu pod wskazany przez Zamawiającego adres. Asortyment musi być fabrycznie 

nowy i posiadać gwarancję producenta. 

Asortyment musi być zgopdny z podanymi wymaganymi parametrami (nie gorszy). Podane ilości mogą ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w zależności od 

potrzeb oraz środków finansowych Zamawiającego. Pod uwagę brane będą tylko oferty, które zawierać będą kwoty brutto za wykonanie wszystkich  przedmiotów 

zamówienia. 

 
Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 06.09.2017 r. 

 

 

 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana osobno cena każdej części zamówienia wyszczególniona w pkt. 1.  

10 drewniane kości komplet 5 drewnianych kości do modelowania w glinie, 

modelinie oraz innych masach plastycznych o różnej 

wielkości i kształtach, 

 6 

kompletów 

 

11 cyklina stalowa cykliny stalowe komplet 5 sztuk w pięciu różnych 

kształtach i wielkościach, wykonane ze sprężystej blachy 

nierdzewnej, 

 5 

kompletów 

 

12 toczek drewniany stół o blacie ceramicznym obrotowy, drewniany –               

o średnicy 20cm. 

 8 szt  

   RAZEM zł 
brutto: 
suma wartości 
w poz. 1-12 
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Zamawiający podpisze umowy z wybranym Wykonawcą/wybranymi Wykonawcami rozpatrując najkorzystniejszą ofertę do 
każdej części niniejszego formularza odrębnie. 
 
Wykonawca może złożyć ofertę częściową tj. tylko na wybraną część zamówienia. W tym celu Wykonawca wypełnia tylko 
wybraną część (A lub B) formularza i składa całość formularza (wszystkie strony) podpisanego we wskazanym miejscu 
każdej części oraz poniżej. 
 
Ponadto informuję/-emy, że: 
1. Przedmiot zamówienia wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ. 
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

 

 
                                                                                              ............................................................................... 

                                                                                        pieczęć i czytelny podpis wykonawcy 


