
Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

WAŻNA INFORMACJA DOT WYPEŁNIANIA PLIKU: Pola wypełnia Wykonawca. Wartości jednostkowe oraz wartości całkowite są obliczane automatycznie 

przez zastosowane w Formularzu Ofertowym formuły. Prosimy o wypełnianie wyłącznie kolumn oznaczonych literkami

(D), (E), oraz (F)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

L.p. ASORTYMENT
JEDNOSTKI 

MIARY

ILOŚĆ 

JEDNOSTEK 

MIARY

WARTOŚĆ 

JEDNOSTKOWA NETTO*

Stawka VAT 

(%)

WARTOŚĆ 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO WARTOŚĆ CAŁKOWITA NETTO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 

BRUTTO

(bez podatku VAT) (z podatkiem VAT) (bez podatku VAT) (z podatkiem VAT)

1.
Piwo pszeniczne - zawartość alkoholu 4,9%  Książęce Złote Pszeniczne, w szklanej 

butelce o pojemności 0,5l
szt. 300 0,00 zł 0,00 zł

2.
Piwo ale - zawartość alkoholu 4%-5%  Książęce Irish Ale, Książęce Cherry Ale, w 

szklanej butelce o pojemności 0,5l.
szt. 300 0,00 zł 0,00 zł

3.
Piwo jasne mocne - zawartość alkoholu od 7%,  Dębowe Mocne, w szklanej butelce o 

pojemności 0,5l
szt. 400 0,00 zł 0,00 zł

4.
Piwo, kraj pochodzenia: Czechy, zawartość alkoholu od 3,8% , Pilsner Urquell, w 

szklanej butelce o pojemności 0,5l
szt. 400 0,00 zł 0,00 zł

5.
Piwo, kraj pochodzenia: Czechy, zawartość alkoholu od 3,8% ,  Kozel, w szklanej 

butelce o pojemności 0,5l
szt. 400 0,00 zł 0,00 zł

6. Piwo owocowe, zawartość alkoholu od 4%,  Redds,  (puszka 0,5 l) szt. 200 0,00 zł 0,00 zł

7. Piwo bezalkoholowe, Lech Free, w szklanej butelce o pojemności 0,33l szt. 400 0,00 zł 0,00 zł

8. Piwo bezalkoholowe owocowe,  Lech Free, w szklanej butelce o pojemności 0,33l szt. 600 0,00 zł 0,00 zł

9.
Piwo owocowe, zawartość alkoholu od 2%,  Lech, w szklanej butelce o pojemności 

0,33l
szt. 200 0,00 zł 0,00 zł

10. Piwo w beczce jasne i pszeniczne, Książęce o zawartości alkoholu od 4%, beczka 30l litry 2 500 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

Dodatkowe, obowiązkowe wymagania Zamawiającego:
W celu należytej sprzedaży piwa Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

nieodpłatnie:

L.p. Nazwa j. miary ilość

1.
instalacja pojedyncza (2 nalewaki) do rozlewu piwa beczkowego wraz z chłodziarką do piwa 

beczkowego i okresowej konserwacji urządzenia (1x na miesiąc), ociekacz pod nalewak
szt. 1

2.

instalacja pojedyncza (2 nalewaki) do rozlewu piwa beczkowego (2 szt. instalacji) – typu ROLL-

BAR wraz z chłodziarką i okresowej konserwacji urządzenia (1x na miesiąc), ociekacz pod 

nalewak

szt. 2

3.
lodówka, 1-drzwiowa dedykowana przez producenta sprzętu AGD do ekspozycji piwa w 

butelkach w lokalach gastronomicznych w stonowanej kolorystyce o wym. ok. 70x210 cm
szt. 3

4.

lodówka, 1-drzwiowa, typu COUNTER TOP dedykowana przez producenta sprzętu AGD do 

ekspozycji piwa w butelkach w lokalach gastronomicznych w stonowanej kolorystyce o wym. 

ok. 48 x 87 cm

szt. 1

5.
parasol (kwadratowy), z mechanizmem teleskopowym, w stonowanej kolorystyce (ecru) o boku 

4 m,
szt. 15

6.
komplety stołów plastikowych, o wym. ok. 70 x 70 cm w stonowanej kolorystyce  (brązowe) 

wraz z 4 krzesłami
szt. 25

…................................................................................................................................
data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

upoważnionego zgodnie z reprezentacją w KRS / CEiDG

lub posiadającego pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy

 Wartość oferty razem:

Formularz asortymentowo-ofertowy

Nr postępowania: ZP-28-2/2022

Sukcesywna dostawa piwa w kegach i butelkach wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i 

Konferencji w Jabłonnie w r. 2023


