
 

 
                                                                                 

                                           Formularz ofertowy / Proposal form  
 

Zamawiający / The Ordering Party:  
TOM Sp. z o.o. 
Ul. Pomorska 112 (112 Pomorska Street),  
70-812 Szczecin 
Poland  
 
Niniejsza oferta jest odpowiedzią na zapytanie o ofertę nr 1 z dnia 28.10.2014r.  
dotyczące realizacji zadania pod nazwą: Zakup prasonożyc – urządzenia do odzysku odpadów z metali  
 
This offer respons to Request for proposal no. 1 dated  28.10.2014 about execution of the order: The purchase of  

Scrap Shear– equipment for the recovery of metals from waste 

 
Zapytanie o ofertę jest dostępne w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego,  
oraz na stronie internetowej pod adresem: www.grupatom.pl 
 
This request for proposal  is available on the bulletin board in the premises of the Ordering Party, and on the website 
at: www.grupatom.pl 
Data i miejsce sporządzenia oferty / 
City, Date  

 
 
 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa 
sporządzającego ofertę / Full Name  
 

 
 

 
Adres siedziby oferenta / Registered 
adress  
 

 

Numer NIP, REGON, KRS oferenta / 
tax identification number or another 
equivalent identification number 
 

 

Cena netto oferty (ze wskazaniem 
waluty)  / Net price of the offer  (with 
the indication of the currency)  

 
 
 

Cena brutto oferty (ze wskazaniem 
waluty) / Gross price of the offer (with 
the indication of the currency)  

 

 
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko 
oraz numer telefonu i e-mail) / The 
contact person (name telephone 
number, e-mail address) 
 

 

 
Niniejsza oferta ważna jest minimum 60 dni od daty jej przedstawienia Zamawiającemu . 
W załączeniu należy przedstawić dokładny opis przedmiotu oferty. 
 
A offer shall be valid minimum 60 days from the date it was delivered to The Ordering Party.  
Enclosed please provide an accurate description of the subject of the offer.  
 
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji (zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub za dołączeniem do 
niniejszej oferty upoważnienia do podpisu): /  
Signatures of the persons empowered to represent (in accordance with registration documents or to the power of 
attorney).  
 
1. __________________(name )   ……………………….(signature) 
 
2. __________________(name )   ……………………….(signature) 


