
Załącznik nr 1

………………………………
(pieczęć adresowa Oferenta)

Lp. Wyszczególnienie Ilość
Jednostka 

miary

Cena 

jednostkowa 

brutto [zł]

Wartość 

brutto[zł]

1.

PILARKA FORMATOWA

- moc silnika głównego od 6 kW do 7,5 kW

- prędkość obrotowa wrzeciona głównego   3500/4500 obr./min

- średnica wrzeciona głównego Ø 30 mm- możliwość  założenia  na 

wrzeciono główne piły tarczowej o wym. od Ø 300 mm do Ø 400 mm

- przechył piły tarczowej od 0 do 45º

- wysokość cięcia w pionie dla piły:

   Ø 300 mm   0 - 90 mm,  Ø 315 mm   0 - 97,5 mm

   Ø 350 mm   3 - 115 mm,  Ø 400 mm   45 - 140 mm

 - wysokość cięcia pod kątem 45º dla piły

   Ø 300 mm     65 mm,  Ø 315 mm     69 mm

   Ø 350 mm     80 mm,  Ø 400 mm    100 mm

- moc silnika wrzeciona podcinającego 0,75 kW-1,1kW 

- prędkość obrotowa wrzeciona podcinającego   8500 obr./min

średnica piły tarczowej wrzeciona podcinającego 

  od Ø 120 mm do Ø 125 mm

- stół żeliwny stały żeliwny, hartowany i wyszlifowany

- wymiary stołu  min. 550 mm x 1008 mm

- wyposażona w stół ruchomy o wymiarach  min 416 mm x 3010 mm

- długość piłowania przy pomocy stolika pomocniczego  dla stołu 

ruchomego 3000 mm

- szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaka na  stoliku 

pomocniczym (zderzak 60 - 1780 mm, wysuwka

  od 1905 mm do 3200 mm )

- odległość prowadnicy wzdłużnej od piły 1300 mm 

- pilarka kompletna nowa, sprawna z wyposażeniem

- dokumentacja DTR + deklaracja CE w języku polskim

- gwarancja min. 12 miesiący

- dostępność serwisu po zakończeniu gwarancji oraz  

  dostępność części zamiennych

- np: Pilarka Formatowa REMA Fx 400 lub równoważna

1 kpl

2

FREZARKA + STÓŁ DO CZOPOWANIA

- rozmiar stołu  640 mm x 710 mm

- stół wykonany z odlewu żeliwnego, szlifowany

- możliwość poszerzenia stołu ruchomego

- możliwość precyzyjnego ustawiania wysokości 

  wrzeciona oraz ogranicznika frezującego

- docisk boczny i górny obrabianego elementu

- skok wrzeciona 100 mm

- długośc wrzeciona 100 mm

- max. średnica urządzenia (freza) pod stołem 80 mm

- max. średnica urządzenia (freza) nad stołem 200 mm

- średnica otworu w stole 185 mm

- średnica wrzeciona 30 mm

- obroty wrzeciona 1800,3000,6000,9000 obr./min

- przechył wrzeciona od 10º do 35º

- moc silnika 2,8 kW / 400 V

- masa frezarki ze stołem 240-250 kg

- frezarka + stół do czopowania kompletna nowa, sprawna z 

wyposażeniem

- dokumentacja DTR + deklaracja CE w języku polskim

- gwarancja min. 12 miesiący

- dostępność serwisu po zakończeniu gwarancji oraz  

  dostępność części zamiennych

- np: Frezarka CORMAK 5110T + stół do czopowania

  lub równoważna 

1 szt.

OFERTA CENOWA

URZĄDZENIA   STOLARSKIE



3.

OSTRZARKA NOŻY STRUGARSKICH 

- moc silnika 0,36 kW

- zakres odchylania prowadnicy od 15º do 90º

- max. długość noża do strugarki 650 mm

- zakres obrotów tarczy szlifującej 2800 obr./Min

- wymiary tarczy szlifującej 150 x 38 x 12,7 mm

- w zestawie:

* tarcza szlifująca

* długa i krótka prowadnica do noży

* uchwyt do ostrzenia wierteł

* uchwyt do ostrzenia frezów

* koks do niwelowania nierówności ściernicy

- waga ostrzarki 38-40 kg

- ostrarka kompletna nowa, sprawna z wyposażeniem

- dokumentacja DTR + deklaracja CE w języku polskim

- gwarancja min. 12 miesiący

- dostępność serwisu po zakończeniu gwarancji oraz  

  dostępność części zamiennych

- np: OSTRZARKA noży strugarskich STILER TS 150  lub równoważna

1 szt.

4.

SZLIFIERKA DŁUGOTAŚMOWA

- moc silnika głównego 3 kW

- moc silnika podnoszenia 0,18-0,5kW

- przemieszczanie poprzeczne stołu roboczego 700 mm

- średnica króćców ssących 180-200 mm

- prędkość obwodowa taśmy 17 m/s

- podnoszenie stołu 550 mm

- wymiary taśm szlifujących 150 x 7000 mm

- klucze serwisowe 

- waga szlifierki 500-550 kg

- szlifierka kompletna nowa, sprawna z wyposażeniem

- dokumentacja DTR + deklaracja CE w języku polskim

- gwarancja min. 12 miesiący

- dostępność serwisu po zakończeniu gwarancji oraz  

  dostępność części zamiennych

- np: Szlifierka długotaśmowa PBD 2500  lub równoważna 

1 szt.

data i podpis   upoważnionego przedstawiciela Oferenta

stawka VAT : 23 %

Oświadczenie

1. Oświadczam, że zapoznałem się z wymogami stawianymi Wykonawcom określonymi  

w zaproszeniu do składania ofert i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz,że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania 

oferty.

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
2)

 wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………………

                                                                                                RAZEM  wartość brutto :

Razem wartość brutto słownie zł.. ................................................................................................................


