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

 

Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa”   
Stanisławski Janusz, Ustarbowski Andrzej,  
Trendel Antoni, Struk Edmund Spółka Jawna 
ul. Skandynawska 14, 84-120 Władysławowo 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z oferentami: Pan Krzysztof Klebba,  
tel. 692 787 797, e-mail: technologia@rafa.biz.pl 
 

 
O F E R T A 

 
Szanowny Panie, 
 
W związku z zapytaniem ofertowym na sprzedaż, dostawę oraz pierwsze 
uruchomienie w Państwa zakładzie we Władysławowie fabrycznie nowego zestawu 
maszyn do przetwarzania łososia 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 

  Zestaw maszyn do przetwórstwa łososia     

I. Fileciarka     

1 
Surowiec do filetowania to ryba wypatroszona i pozbawiona łba 

o masie 1,5 - 7 kg     

2 

Wydajność 18 - 22 ryb / minutę  

(przy masie wypatroszonej i pozbawionej łba ryby wynoszącej 3 

- 4 kg)     

3 Transporter podający surowiec na maszynę     

4 Wbudowany kompresor z osuszaczem powietrza     

5 
Dopuszczalne wymiary: długość maks. 200 cm, szerokość maks. 

100 cm, wysokość maks. 180 cm     

6 Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 lub porównywalnej     

7 Maszyna obsługiwana przez jednego operatora     

8 Ostrzałka do noży zastosowanych w fileciarce     

9 Certyfikat CE     

II. Odościarka     

1 Do usuwania ości międzyżebrowych z filetów łososia     

2 Surowiec: filety łososia o masie 0,5 - 4 kg     

3 Transporter podający surowiec na maszynę     

4 Maszyna obsługiwana przez jednego operatora     

5 Wydajność 10 - 20 filetów / minutę     

6 
Dopuszczalne wymiary: długość maks. 180 cm, szerokość maks. 

60 cm, wysokość maks. 200 cm     
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7 Wózek z filtrem na odpady     

8 Certyfikat CE     

II. Plastrownica     

1 Do krojenia świeżych i wędzonych filetów z łososia     

2 Maksymalna szerokość plastrowania: 190 - 210 mm     

3 Wydajność 40 - 60 plastrów / minutę     

4 Zakres grubości plastra 2 - 10 mm     

5 Maksymalna wysokość fileta 40 mm     

6 Stojak do mycia     

7 Skrzynka narzędziowa     

8 Dwa komplety noży     

9 Certyfikat CE     

 
 
Producent / model  
 
Fileciarka 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Odościarka  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Plastrownica  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Termin wykonania dostawy 
Termin dostawy zestawu maszyn wynosi ………… miesięcy od daty złożenia 
zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) 
(maksymalnie cztery miesiące) 
 
Cena oferowanego zestawu maszyn, wraz z kosztem dostawy oraz pierwszego 
uruchomienia maszyn w zakładzie Zamawiającego we Władysławowie: 
 
 
 

………………………………… netto  …………………………………  podatek VAT   
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………………………………… brutto …………………………………  symbol lub nazwa  
          waluty oferty  
w tym cena fielciarki 
 
 
 
………………………………… brutto  …………………………………  symbol lub nazwa  
          waluty oferty  
w tym cena odościarki 
 
 
 
 
………………………………… brutto  …………………………………  symbol lub nazwa  
          waluty oferty  

 
w tym cena plastrownicy 
 
 
 
 
………………………………… brutto  …………………………………  symbol lub nazwa  
          waluty oferty  

 
  
Wartość wnioskowanej zaliczki  
Wartość wnioskowanej zaliczki na poczet dostawy zestawu maszyn wynosi ……… % 
wartości niniejszej oferty (uwaga: maksymalnie 50%) to jest: 
 
 
………………………………… netto  …………………………………  podatek VAT   
 
 
………………………………… brutto …………………………………  symbol lub nazwa  
          waluty oferty  
 
Gwarancja 
Na oferowany zestaw maszyn udzielamy …………. miesięcznej gwarancji producenta. 
(uwaga: minimum 12 miesięcy) 
 
Uwagi dodatkowe  
(wyposażenie pozostałe, wyjaśnienia dotyczące niezgodności w powyższych 
punktach, koszt opcjonalnych zestawów części zamiennych do oferowanych maszyn 
itp: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Ważność oferty 
Niniejsza oferta pozostaje ważna do dnia 15 maja 2019 roku. 
 
Dodatkowe informacje 
Oświadczamy, że zaoferowany zestaw maszyn do przetwórstwa łososia jest zgodny 
ze wskazaną powyżej specyfikacją lub oferuje specyfikację nie gorszą niż wskazana 
powyżej w zakresie parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującej 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 w 
zakresie produkcji lub handlu hurtowego maszynami do przetwórstwa rybnego. 
 
Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” 
Stanisławski Janusz, Ustarbowski Andrzej, Trendel Antoni, Struk Edmund Spółka 
Jawna osobowo ani kapitałowo zgodnie z objaśnieniami podanymi z treści zapytania 
ofertowego. 
 

 
Z poważaniem, 
 
 
 
 
 

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


