
Załącznik nr 4 

 

 

 

     FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na Sukcesywną dostawę fabrycznie 

nowej Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów               

i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych. 

Nazwa i siedziba Wykonawcy : 

 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

  Część 4 

 

L.p.  

Nazwa materiału 

 

Ilość 

 

Cena netto 

 

 

Wartość  

netto 

1 Łącznik kielichowy do rur PE fi  90  

z zabezpieczeniem 

4   

 

2 Łącznik kielichowydo rur PE fi 110 

 z zabezpieczeniem 

4  

 

3 Łącznik kielichowy do rur PE fi 160 

 z zabezpieczeniem 

4  

 

4 Łącznik kielichowy do rur PE fi 225 

 z zabezpieczeniem 

4  

 

5 Łącznik RK do rur PE fi 90  

z zabezpieczeniem 

4  

 

6 Łącznik RK do rur PE fi 110  

z zabezpieczeniem 

4  

 

7 Łącznik RK do rur PE fi 160  

z zabezpieczeniem 

4  

 

8 Łącznik RK do rur PE fi 225  

z zabezpieczeniem 

4  

 

9 Łącznik kielichowy fi 150 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

10 Łącznik kielichowy fi 200 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

11 Łącznik kielichowy fi 300 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

12 Łącznik kielichowy fi 400 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

13 Łącznik RK fi 150 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

14 Łącznik RK fi 200 z zabezp. 2   



do wszystkich rodzajów rur 

15 Łącznik RK fi 300 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

16 Łącznik RK fi 400 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

17 Łącznik kielichowy fi 150 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

6  

 

18 Łącznik kielichowy fi 200 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

10  

 

19 Łącznik kielichowy fi 300 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

6  

 

20 Łącznik kielichowy fi 400 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

8  

 

21 Łącznik RK fi 150 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

22 Łącznik RK fi 200 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

23 Łącznik RK fi 300 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

24 Łącznik RK fi 400 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

 

 

Oferowana wartość netto dla 4 części zamówienia wynosi  :    

 

słownie  

 

……………………………………………................................................................................... 

 

 

 Dla pozycji 1-24 należy zaoferować łączniki z zabezpieczeniem przed wysunięciem. 

 Dla pozycji 9-16 należy zaoferować łączniki do łączenia wszystkich rodzajów rur , 

maksymalne   odchylenie osiowe nie mniejsze niż  ± 4° 

 Dla pozycji 9,13 zakres D min-max 159 - 188  

 Dla pozycji 10,14 zakres D min-max  193-227 

 Dla pozycji 11,15 zakres D min-max  314-356 

 Dla pozycji 12,16 zakres D min-max   392-442 

 Dla pozycji 1-16 należy zaoferować łączniki od jednego producenta. 

 Dla pozycji 17,21 zakres D min-max 154 - 192 

 Dla pozycji 18,22 zakres D min-max  192-232 

 Dla pozycji 19,23 zakres D min-max  315-356 

 Dla pozycji 20,24 zakres D min-max   392-433 

 Dla pozycji 17-24 należy zaoferować łączniki od jednego producenta. 

 Dla pozycji 17-24 należy zaoferować łączniki zakleszczające się na rurze nadające się 

do łączenia rur wykonanych z wszystkich materiałów.Korpus i pierścień dociskowy 

łącznika wykonane z żeliwa sferoidalnego, uszczelka z gumy NBR, śruby ze stali 

nierdzewnej pokryte PTFE .Blaszki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczające 



wszystkie rodzaje rur przed wysunięciem.Ochrona przed korozją – powłoka o 

grubości co najmniej 250 µm, wg  GSK, certyfikat GSK RALDopuszczalne 

odchylenie kątowe osi rury od łącznika 8 stopni, dla łącznika rurowego 16 stopni        

( 2x8 ) stopni 

 


