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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 
 

Nr postępowania: PZ/47/2018/EP/EX 
 
 
 

 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
w zapytaniu ofertowym na dostawę podzespołów elektronicznych i aparatury pomiarowej 

w ramach projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia 

innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, 

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3). 

 

1. Dla części pierwszej zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 
[szt.] 

Cena  
jednostkowa  
netto [PLN] 

Cena  
jednostkowa  
brutto [PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

(3 x 5) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Przetwornik analogowo-cyfrowy do 
obsługi termopar 

1    

 
 

WARTOŚĆ BRUTTO należy przenieść w odpowiednie miejsce do formularza oferty 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 
 

2. Dla części drugiej zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 
[szt.] 

Cena  
jednostkowa  
netto [PLN] 

Cena  
jednostkowa  
brutto [PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

(3 x 5) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Przetwornik analogowo-cyfrowy 
uniwersalny 

1    

 
 

WARTOŚĆ BRUTTO należy przenieść w odpowiednie miejsce do formularza oferty 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
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3. Dla części trzeciej zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 
[szt.] 

Cena  
jednostkowa  
netto [PLN] 

Cena  
jednostkowa  
brutto [PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

(3 x 5) 
1 2 3 4 5 6 

1 Falownik jednofazowy 1    

 
 

WARTOŚĆ BRUTTO należy przenieść w odpowiednie miejsce do formularza oferty 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 
 

4. Dla części czwartej zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 
[szt.] 

Cena  
jednostkowa  
netto [PLN] 

Cena  
jednostkowa  
brutto [PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

(3 x 5) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Zasilacz impulsowy o dużym 
prądzie zasilania 1    

2 
Zasilacz impulsowy o dużym 
napięciu zasilania 

1    

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:  

 
 

WARTOŚĆ BRUTTO należy przenieść w odpowiednie miejsce do formularza oferty 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 
 

5. Dla części piątej zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 
[szt.] 

Cena  
jednostkowa  
netto [PLN] 

Cena  
jednostkowa  
brutto [PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

(3 x 5) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Battery Management System 
(BMS) 1    

 
 

WARTOŚĆ BRUTTO należy przenieść w odpowiednie miejsce do formularza oferty 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 
 
 

Dnia …………………………………. 
    
 
 
  …………………………………………….. 

Pieczęć i podpis 
osoby uprawnionej 


