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Krzysztof StaniszewskiPRZYGOTOWAŁ:

MIEJSCE ZAKUPU: Poland

Sz.P. Kościół - MysłowicePROJEKT:

OFERTA NUMER: 28.2/LIVE.EUR/KS/2020-20

Dziękujemy za przesłanie zapytania ofertowego. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę, z nadzieją na owocną współpracę

Sz.P.

Wartość urządzeń netto [PLN]: 17 129,76

VAT [PLN]: 3 939,84

Wartość brutto [PLN]: 21 069,60

1. URZĄDZENIA

Lp. Nazwa Miejsce montażu Oznaczenie Ilość Cena/szt. [PLN] Wartość [PLN] Podatek

1 NW1-kompakt Fabryka/Fabryka
VVS040c-R-

FRVHC/VVS040c-L
-FVR

1 16 119,56 16 119,56 23,00%

2 Węzły pompowe dobrane dla: 1 1-2-0400-0091 1 1 010,20 1 010,20 23,00%

Wartość urządzeń netto [PLN]: 17 129,76

VAT [PLN]: 3 939,84

Wartość brutto [PLN]: 21 069,60

2. WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I USŁUGI

Lp. Nazwa Wartość [PLN] Podatek

1 Akcesoria (do pozycji nr: 1) 1 369,06 23,00%

2 System automatyki (do pozycji nr: 1) 3 582,52 23,00%

Wartość netto [PLN]: 4 951,58

VAT [PLN]: 1 138,86

Wartość brutto [PLN]: 6 090,45

Łączna wartość netto oferty [PLN]: 22 081,34

Łączna wartość VAT oferty [PLN]: 5 078,71

Łączna wartość brutto oferty [PLN]: 27 160,05

Łączna wartość oferty

Transport dodatkowo płatny w wysokości 3,5 % wartości zamówienia.

3. PROPONOWANE OPCJE DODATKOWE
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Pragniemy poinformować, że nasze centrale wentylacyjne mogą być wyposażone w atrakcyjne cenowo układy
pompowe, zapewniające precyzyjną regulację pracy nagrzewnic wodnych. Układy te – poza sterowaniem pracą
nagrzewnic –  stanowią doskonałe zabezpieczenie przez zamarzaniem. Układy pompowe są dostępne w dwóch
wykonaniach: WPG.S oraz WGP. Pierwszy z nich – WPG.S – składa się w pompy wodnej, zaworu trójdrogowego
z siłownikiem oraz zaworów odcinających po stronie źródła ciepła technologicznego. Drugi z nich – WPG –
oprócz pompy, zaworu tródrogowego (sterowanego sygnałem analogowym) i zaworów odcinających jest
dodatkowo wyposażony w termomanometry, filtry siatkowe oraz zawór zwrotny. Zachęcamy Państwa do
zapoznania się ze szczegółami technicznymi oferowanych przez nas rozwiązań
Zachęcamy do kontaktu w sprawie poznania szczegółów oferty.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, CZAS MONTAŻU I WARUNKI DOSTAWY

Przygotowanie zamówienia (dni): 15

Dostawa (dni): 2

W przypadku montażu central w montowni czas dostawy zamówienia wydłuży się o 10 dni roboczych.

Warunki sprzedaży, dostawy i montażu urządzeń zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży VTS
obowiązującymi w dniu przygotowanuia oferty i dostępnymi na stronie www.vtsgroup.com oraz w biurach
handlowych VTS.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zaliczka przy złożeniu zamówienia: 30,00%

Płatność przed odbiorem urządzeń: 70,00%

6. WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji zgodnie z Standardowymi Warunkami Gwarancji VTS obowiązującymi w dniu przygotowania
oferty i dostępnymi na stronie www.vtsgroup.com oraz w biurach handlowych VTS.

7. UWAGI

Podane ceny podstawowe urządzeń nie obejmują kosztów instalacji, montażu elementów automatyki, rozruchu
urządzeń i podłączenia zasilania oraz okablowania elementów automatyki, połączeń elastycznych PE do
podłączenia kanałów wentylacyjnych, przepustnic wielopłaszczyznowych.

Warunkiem rozpoczęcia montażu urządzeń w miejscu dostawy jest przesłanie przez Klienta podpisanego
dokumentu „Potwierdzenie gotowości do montażu”, dostępnego na stronie www.vtsgroup.com oraz w biurach
handlowych VTS.

Czynności będące po stronie klienta podczas montażu, wytyczne przygotowania miejsca montażu oraz transportu
elementów na miejsce montażu zawiera Dokumentacja Techniczno-Ruchowa [DTR].

Zmiana kursu walut o więcej niż 5% może spowodować korektę ceny.

Producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji oferty, związanej z unowocześnieniem wyrobu nie
pogarszającym parametrów technicznych.

Usługa połączenia sekcji NIE ZAWIERA: dojazdu ASE do Klienta, transportu i przenoszenia sekcji lub paczek do
docelowego miejsce montażu, dostawy/zabezpieczenia konstrukcji wsporczej górnych wystających sekcji centrali
(patrz Dokumentacja Techniczna), mocowania centrali do fundamentów, podłączenia do instalacji hydraulicznej,
elektrycznej, podłaczenia do kanałów wentylacyjnych, wszystkich operacji okablowania i rozruchu centrali.

Usługa połączenia sekcji ZAWIERA: rozpakowanie i/lub przygotowanie sekcji do połączenia ich ze sobą, operacje
połączenia sekcji zgodnie z instrukcja montażu, dokładne postawienie centrali we wskazanym miejscu,
zamocowanie podpór pod wystającymi górnymi sekcjami centrali (jeśli konieczne), posprzątanie miejsca montażu
(złożenie odpadów w jednym miejscu), wyczyszczenie centrali po zakończonym montażu, sprawdzenie ilościowe
elementów automatyki i skompletowanie ich w "jeden" karton oraz przekazanie takiego zestawu Klientowi.

Części zamienne oraz wyposażenie central VTS dostępne są poprzez sieć Autoryzowanych Serwisów. Informacje
na temat firm serwisowych można uzyskać na stronie www.vtsgroup.com.

Serwisy VTS wykonują dodatkowo usługi podłączenia, rozruchu, przeglądu i konserwacji urządzeń VTS.

VTS zastrzega sobie prawo do aktualizacji ceny przed upływem ważności oferty, nie więcej niż +/- 5%.
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8. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

W przypadku akceptacji oferty zamówienia prosimy kierować na adres:

VTS Polska Sp. z o.o.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A

+48 22 431 37 00

80-309 Gdansk

+48 22 431 37 14

Do składanego zamówienia, zgodnie z art. 230 KSH z dnia 15.09.2000r., prosimy o dołączenie uchwały wspólników
w przypadku gdy zaciągane zobowiązanie przekracza dwukrotność kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki
stanowi inaczej (dotyczy spółek z o.o.).

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Niniejsza oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Krzysztof Staniszewski
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biuro@itelwent.pl

Poland

+48.32.2223255

+48.32.2223255

ul. Dworcowa 4

Mysłowice

Itelwent Robert Andrzejczak

Dane do kontaktu:

VTS Polska Sp. z o.o.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309
Gdansk; Poland

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.

45 1750 1325 0000 0000 1316 7408

ul. Ceglana 4 Bud. B2; 40-514 Katowice;

+48.32.7573969

krzysztof.staniszewski@vtsgroup.com

Zamawiający

Składam zamówienie na następujące urządzenia VTS oraz elementy ich wyposażenia na warunkach zgodnych z
ofertą nr 28.2/LIVE.EUR/KS/2020-20

ZAMÓWIENIE DO OFERTY: 28.2/LIVE.EUR/KS/2020-20

1. URZĄDZENIA

Lp. Nazwa Oznaczenie Ilość Cena/szt. [PLN] Wartość [PLN] Podatek

1 NW1-kompakt VVS040c-R-FRVHC/VVS040c-L-FVR 1 16 119,56 16 119,56 23,00%

2 Węzły pompowe dobrane dla: 1 1-2-0400-0091 1 1 010,20 1 010,20 23,00%

Wartość urządzeń netto [PLN]: 17 129,76

VAT [PLN]: 3 939,84

Wartość brutto [PLN]: 21 069,60

2. WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I USŁUGI

Lp. Nazwa Wartość [PLN] Podatek

1 Akcesoria (do pozycji nr: 1) 1 369,06 23,00%

2 System automatyki (do pozycji nr: 1) 3 582,52 23,00%

Wartość netto [PLN]: 4 951,58

VAT [PLN]: 1 138,86

Wartość brutto [PLN]: 6 090,45

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZ KOSZTU TRANSPORTU URZĄDZEŃ

Wartość netto [PLN]: 22 081,34

VAT [PLN]: 5 078,71

Wartość brutto [PLN]: 27 160,05

Transport dodatkowo płatny w wysokości 3,5 % wartości zamówienia.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się:

z ofertą VTS wymienioną powyżej, z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży VTS zamieszczonymi na stronie
www.vtsgroup.com oraz ze Standardowymi Warunkami Gwarancji VTS zamieszczonymi na stronie
www.vtsgroup.comi oraż oświadczam, że akceptuję wszystko w całości.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU:

OFERTA NUMER: 28.2/LIVE.EUR/KS/2020-20
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Upoważniam p. ………………………………….…… legitymującego(ą) się dow. osob. nr ………………………  do
dokonywania wszelkich czynności związanych z przedmiotowym zamówieniem, w szczególności do odbioru
zamówionych urządzeń i podpisania dokumentów odbioru.

UPOWAŻNIENIE

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesłanie przez VTS Polska Sp. z o.o. z adresu e-mail
VTSPOLSKA_sales_invoice@vtsgroup.com  faktur drogą elektroniczną za pomocą plików w formacie pdf na nasz
adres e-mail ……………………………………………………………………………….(*niepotrzebne skreślić)

data pieczątka i podpis osoby upoważnionej
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