
    

    
 

  
 

   
 

  

 
…………….., dnia …./…./2019 r. 

 
Oferta 

do zapytania ofertowego 1/PORYBY/2019 
 
 
Nazwa firmy/Nazwisko i Imię: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

tel. ………………………………………………….. e-mail …………….…………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………. REGON: ……………………….……………………………………….. 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/PORYBY/2019 składam/my niniejszą ofertę na 

dostawę i montaż: 

1) CZĘŚĆ 1 zamówienia – zewnętrzne SPA: sauna beczka wraz z akcesoriami, balia 

kąpielowa, balia do schładzania za cenę netto ………………………………….. + podatek VAT 

……. %, łącznie …………………… zł brutto. Na dostarczone elementy udzielamy gwarancji 

……. miesięcy.  

2) CZEŚĆ 2 zamówienia – tężnia solankowa okrągła wraz z wiatą za ceną netto 

………………………………….. + podatek VAT ……. %, łącznie …………………… zł brutto. Na 

dostarczone elementy udzielamy gwarancji ……. miesięcy.  

 

Oświadczenia 

ü Oświadczam, iż oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu 
składania ofert. 

ü Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz wzoru umowy, nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 

ü Oświadczam, iż podana wyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 
Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 

ü Oświadczam, że dysponuję kadrą zdolną do wykonania zamówienia zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, co potwierdzają załączniki do 
niniejszej oferty. 

ü Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. 
Marcinem Niechciałem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin 



    

    
 

  
 

   
 

  

 
Niechciał Kozłów Park z siedzibą Kozłów 89, 26-366 Małogoszcz. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a oferentem, 
polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą 
Programem Operacyjnym, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

- 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. 

ü Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 195, z późn. zm.) przez Marcina Niechciała prowadzącego działalność gospodarczą 
pod firmą Marcin Niechciał Kozłów Park 89, 26-366 Małogoszcz. Zostałem 
poinformowany, iż:  
- dane osobowe są zbierane na potrzeby postępowania ofertowego i dane zostaną 

udostępnione Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce, wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej – Świętokrzyskie 
Biuro Rozwoju Regionalnego  Biuro PROW z siedzibą w Kielcach, ul. Targowa 18, 
25-520 Kielce; 

- zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny; 

- zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania. 
 
 
 

………………………………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa) 

 
 
 
 
 



    

    
 

  
 

   
 

  

 
 

Załącznik nr 1 do oferty do zapytania ofertowego 1/PORYBY/2019 
 
CZĘŚĆ 1 - zewnętrzne SPA: sauna beczka wraz z akcesoriami, balia kąpielowa, balia do 
schładzania 
 

Sauna beczka 6 m:  TAK/NIE 
materiał: drzewo modrzew  
wymiary: długość 600 cm +/- 5 cm, wysokość 210 cm +/- 5 cm  
drzwi wejściowe drewniane z wkładem trzyszybowym  
drzwi wewnętrzne pomiędzy przebieralnią a sauną szklane żaroodporne  
piec opalany drewnem, dokładanie na zewnątrz sauny o mocy min. 16,5 
kW 

 

wykończenie środka: drewno lipa  
osłona żaroodporna w pobliżu pieca wykończona płytami 
kwasoodpornymi 

 

pokrycie dachowe: gont bitumiczny kolor czerwona karpiówka  
obejmy ze stali nierdzewnej  
kratka z drewna na podłogę  
6 podstaw z drewna do ustawienia sauny na ziemi  
instalacja elektryczna  
wyposażenie sauny: termo-higrometr, chochla, cebrzyk 4l z wkładem, 
klepsydra, zagłówki 2 szt., wieszak 1 szt. 

 

podział beczki na przebieralnię 200 cm +/- 5 cm i saunę 400 cm +/-5 cm  
Podstawowy sposób konserwacji – OLEJOWANIE  

 
BALIA KĄPIELOWA  TAK/NIE 
wkład polipropylenowy niebieski owalny 3m/2m  
piec zewnętrzny opalany drewnem min. 25 kW  
drewniane dno  
materiał: suszony modrzew min. 44 mm  
obejmy ze stali nierdzewnej  
rant z drewna na brzegu beczki (półeczka)  
przykrywa na balię z drewna wraz z uchwytami  
przykrywa na balię z drewna wraz z uchwytami  
ławeczki na środku bali pełne z polipropylenu  
uchwyty na napoje montowane po zewnętrznej stronie balii  
spust wody z korkiem (montowany w dnie beczki)  
piec ze stali nierdzewnej  
komin z okapnikiem ze stali nierdzewnej  
hydromasaż: pompa ciśnieniowa wodna, 6 dysz na plecy, regulator 
intensywności i dopowietrzania strumienia wody, zabudowa z drewna, 
włącznik pneumatyczny, turbo 

 



    

    
 

  
 

   
 

  

 
air masaż: pompa ciśnieniowa powietrzna, 24 dysze montowane w 
ławkach, podgrzewnica powietrza w pompie, montaż w zabudowie z 
drewna 

 

ozonator iskrownikowy  
oświetlenie led z oddzielnym włącznikiem (18 diód – chromoterapia)  
filtracja piaskowa z montażem  
schodki maskujące filtrację  
Podstawowy sposób konserwacji: OLEJOWANIE  

 
Balia do schładzania TAK/NIE 
wkład polipropylenowy niebieski o wymiarach 78/100 cm głębokość 100 
cm 

 

balia wykonana z drzewa suszonego modrzew min. 44  
obejmy ze stali nierdzewnej  
schodki  
przykrywa na balię z drewna wraz z uchwytami  
ławeczka w środku balii z drewna  
spust wody korkiem montowanym w dnie beczki  
Podstawowy sposób konserwacji: OLEJOWANIE  

 
  
cena netto ………………………………….. + podatek VAT ……. %, łącznie …………………… zł brutto. Na 

dostarczone elementy udzielamy gwarancji ……. miesięcy.  

 
 

………………………………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    
 

  
 

   
 

  

 
 

Załącznik nr 1 do oferty do zapytania ofertowego 1/PORYBY/2019 
 
CZEŚĆ 2 - tężnia solankowa okrągła wraz z wiatą 
 

 TAK/NIE 
konstrukcja drewniana tężni o średnicy 1,2 m i wysokości 3 m z drewna 
sosnowego lub świerkowego (kolor naturalny zaimpregnowany przeciw 
grzybom i palności) 

 

rdzeń z tarniny śliwy 10 m2 powierzchni w pionie  
zadaszenie tężni solankowej: drewniana konstrukcja dach kopertowy na 
ośmiu słupach pokryty gontem. Średnica zadaszenia 6,6 m 

 

niecka fundamentowa tężni o średnicy 2,5 i grubości 20-30 cm wykonana 
na zagęszczonej podsypce z piachu. Rury ściekowe PE fi 110 mm wraz z 
kratą ściekową . Zbrojenie krata: pręt stalowy żebrowany fi 12, oczka 200 
x200 mm. Niecka wylana z betonu B30 W8 

 

zbiornik na solankę 3000l z włókna szklanego, właz fi 600 żeliwny z 
blokadą, zakopany w ziemi bez fundamentu 

 

studnia techniczna fi 1200 na zawory i elektrozawory. Właz z blokadą  
studnia techniczna fi 1200 na zawory i elektrozawory. Właz z blokadą  
szafka energetyczna zamykana na klucz  
instalacja wodno-kanalizacyjna zasilająca tężnię solankową  
pompa solanki i wody zatapialna z wyłącznikiem pływakowym z 
wydajności 7-10 m3. ODPORNA NA DZIAŁANIE SOLANKI 

 

oświetlenie LED białe ciepłe na całym obwodzie tężni  
solmierz  

 
 
cena netto ………………………………….. + podatek VAT ……. %, łącznie …………………… zł brutto. 

Na dostarczone elementy udzielamy gwarancji ……. miesięcy.  

 
 

………………………………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa) 

 


