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……………………………………………………      ……………………………………………………… 
     Pieczęć firmowa oferenta                          Data oferty  

 
„SZKUNER” SP. z o.o.  
ul. Portowa 22  
84-120 Władysławowo 
NIP: 5870200518, REGON 000144414 
Tel. 58 677 75 55, e-mail: szkuner@szkuner.pl 
 
 

O F E R T A 
 

Szanowni Państwo, 
 
W związku z zapytaniem ofertowym na modernizację systemu transportu i przechowywania 
złowionych ryb w celu poprawy jakości pozyskanego surowca na jednostce łowczej typu B-280 (WŁA 
311) oraz po analizie Państwa wymagań odnośnie parametrów / specyfikacji mamy przyjemność 
złożyć naszą ofertę na następujących warunkach: 
 

Lp Nazwa 

Parametr spełniony / 
opcja uwzględniona w 

cenie: 
wpisać: "TAK / NIE" 

Uwagi 
Przedstawić dodatkowe 

wyjaśnienia, obowiązkowo, 
jeżeli zaznaczono "NIE" 

W przypadku wartości podanej z  
tolerancją – wpisać oferowaną 

wartość 

1 Remont Ładowni 
    

1.1 
Demontaż taśmociągów, instalacji elektrycznej, montaż 
po remoncie     

1.2 Demontaż i montaż instalacji chłodniczej   

1.3 Demontaż ścian i sufitu ze stelażem   

1.4 Skucie betonu z podłogi, usuniecie gruzu i izolacji   

1.5 Usunięcie izolacji ze ścian wg potrzeb   

1.6 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne podłogi, zęz i pilersów. 
Usunięcie piasku   

1.7 
Malowanie oczyszczonych miejsc 2 x (farba po stronie 
wykonawcy)   

1.8 
Wykonanie stelażu pod płyty poszycia ładowni (kątownik 
75x50x8 c.a. 250 mb)   

1.9 
Ułożenie izolacji podłogi – styropian FPS 200 036 
wodoodporny lub porównywalny   

1.10 
Ułożenie izolacji ścian ładowni styropian + pianka PU na 
uszczelniania mocowanie (materiał – styropian FPS 
200 036 wodoodporny lub porównywalny ok. 35 m3   

1.11 Betonowanie podłogi 55 m2 (4,5 m3) 
  

1.12 

Ułożenie poszycia ładowni – płyty polietylenowe, z 
otworami rewizyjnymi w ścianach ładowni, z pokrywami 
 mocowanymi na śruby i uszczelnionymi (zapewnienie 
dostępu do kontroli wizualnej blach kadłuba). Ściany 
grubości 15 mm – 85 m2, sufit grubości 8 mm – 60 m2.   

1.13 Spawanie płyt poszycia ładowni   

2 
Remont przetwórni (ściany – 42 m2, sufit i podłoga po 
18,5 m2     
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2.1 Demontaż urządzeń przetwórni     

2.2 Demontaż poszycia sufitu     

2.3 Zabezpieczenie elementów niepiaskowanych     

2.4 Czyszczenie strumieniowo-ścierne przetwórni     

2.5 
Malowanie piaskowanych miejsc 2 x  konserwacja, 1 x 
kolor     

2.6 Naprawa sufitu     

2.7 Wykonanie nowego sufitu     

2.7.1 Oczyszczenie poszycia wewnętrznego przetwórni     

2.7.2 Wykonanie stelażu pod płyty poszycia przetwórni     

2.7.3 Montaż poszycia sufitu na stelażu     

2.7.4 Montaż instalacji elektrycznej     

2.8 Naprawa poszycia – 3 m2     

3 
Modernizacja systemu napędowego transporterów ryb z 
elektrycznego na hydrauliczny     

3.1 
Montaż agregatu pomp hydraulicznych dwu lub trzy-
stopniowych     

3.2 
Wykonanie i montaż nowych napędów hydraulicznych do 
transporterów (3 kpl + 1 zapas)     

3.3 
Podłączenie systemu pomp do transporterów – rury 
nierdzewne     

3.4 
Montaż oprzyrządowania do prawidłowej pracy urządzeń 
i filtra na powrocie     

4 Wykonanie i montaż transporterów ryb na jednostce 
    

4.1 
Wykonanie transporterów bez elektrobębna w ciągu 
wzdłużnym w ładowni     

4.2 Wykonanie transportera w ładowni z przedziałką     

4.3 Montaż transporterów w ładowni     

 
Producent / model / wersja oferowanych urządzeń 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Termin wykonania robót / dostawy urządzeń  
Termin wykonania robót / dostawy urządzeń wynosi ………… miesięcy liczonych od daty złożenia zamówienia / 
zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) (maksymalnie sześć miesiące) 
 

Cena oferty 
(obejmuje wykonanie prac remontowych, dostawę oferowanych urządzeń, materiałów i części do 
miejsca wykorzystania ich i montażu na jednostce łowczej WŁA-311, a następnie pierwsze 
uruchomienie oraz odbiór prac na terenie stoczni SZKUNER Sp. z o.o., we Władysławowie ): 
 
………………………………… netto  …………………………………  podatek VAT   
 
………………………………… brutto…………………………………  symbol lub nazwa  
         waluty oferty  
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Wartość wnioskowanej zaliczki  
Wartość wnioskowanej zaliczki na poczet wykonanie robót / dostawy oferowanych urządzeń wynosi 
……… % wartości niniejszej oferty (uwaga: maksymalnie 20%) to jest: 
 
 
………………………………… netto  …………………………………  podatek VAT   
 
 
………………………………… brutto…………………………………  symbol lub nazwa  
         waluty oferty  
 
Gwarancja 
Na prawidłowe wykonawstwo robót oraz zamontowane urządzenia udzielamy …………. miesięcznej 
gwarancji liczonej od daty podpisania  protokołu zdawczo-odbiorczego  
(uwaga: minimum 24 miesięcy) 
 
Uwagi dodatkowe  
(wyposażenie pozostałe, wyjaśnienia dotyczące niezgodności w powyższych punktach, rodzaj 
udzielonej gwarancji itp.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ważność oferty 
Niniejsza oferta pozostaje ważna do dnia 31 lipca 2021 roku. 
 
Dodatkowe informacje 

Oświadczamy, że zaoferowane do wykonania roboty / materiały / urządzenia są zgodne ze wskazaną 
powyżej specyfikacją lub posiadają specyfikację nie gorszą niż wskazane powyżej w zakresie 
parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującą przynajmniej te same parametry użytkowe przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.  

Oświadczamy, że zgodnie ze stanem faktycznym oraz wpisem do stosownego rejestru (CEIDG / KRS 
lub ich odpowiedniki zagraniczne) prowadzimy działalność obejmującą swoim zakresem realizację 
przedmiotu zamówienia.  

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z „SZKUNER” SP. z o.o. osobowo ani kapitałowo zgodnie z 
objaśnieniami podanymi z treści zapytania ofertowego.  

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych 
dostępną na stronie www.szkuner.pl pod ogłoszeniem. 
 
 

Z poważaniem, 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
Czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć oferenta 

http://www.szkuner.pl/

