
Załącznik nr 1 

DG/4/ 2021  

 

 

Zasuwy kołnierzowe,gwintowane do wody pitnej oraz obudowy do zasuw muszą pochodzić od jednego 

producenta. 
producenci: HAWLE, JAFAR, AVK, AKWA,SAINT-GOBAIN. 

 

Cena ofertowa I - Zasuwy kołnierzowe do wody pitnej 

 

warunki techniczne: typ F4 ( krótkie),ciśnienie min. 1,0/1,6 Mpa, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego 

GGG, malowanie wewnętrzne i zewnętrzne – farba epoksydowa grubości min 250 um, śruby pokrywy ze  stali 

nierdzewnej  zatopione na gorąco, nawiercanie kołnierza  PN 16, 
 

Lp Rodzaj zasuwy 

 Ilość [szt] 

Cena jednostkowa 

netto     [zł/szt] 

Wartość  

zamówienia   

netto           

[zł] 

 

Nazwa 

producenta 

 

1. zasuwa kołnierzowa  Ø 50  PN  16 2   

2. zasuwa kołnierzowa  Ø 80  PN 10/16 40   

3. zasuwa kołnierzowa  Ø 100 PN 10/16 40   

4. zasuwa kołnierzowa Ø 150 PN 10/16 10   

5 zasuwa kołnierzowa Ø 200 PN 10/16 1   

                      Wartość netto całości zamówienia (pozycje od 1-5) [zł]  
 

 

 

Słownie: (wartość całości zamówienia netto) .............................................................................................. 

....................................................................................................................................................................[zł] 

 

 

 

Cena ofertowa II – Zasuwy gwintowane do wody pitnej: 

warunki techniczne: malowanie wewnętrzne i zewnętrzne – farba proszkową   epoksydową grubości min 250 

um – , zasuwa  żeliwo sferoidalne GGG ,ciśnienie min. 1,0/1,6 MPa , 
 

Lp Rodzaj zasuwy 

 Ilość [szt] 

Cena jednostkowa 

netto     [zł/szt] 

Wartość  

zamówienia   

netto           

[zł] 

Nazwa 

producenta 

1. zasuwa  gwintowana Ø 50 (gw/gz) 10   

Wartość netto całości zamówienia  [zł]  
 

 

 

 

Słownie: (wartość całości zamówienia netto) ............................................................................................... 

....................................................................................................................................................................[zł] 

 

 

 



Cena ofertowa III- Obudowy do zasuw: 

 

warunki techniczne: kaptur, sprzęgło żeliwo GG, wrzeciono-stalowe, osłona – PEHD lub PVC. 

Lp Rodzaj obudowy 

 Ilość [szt] 

Cena jednostkowa 

netto     [zł/szt] 

Wartość  

zamówieni

a   netto           

[zł] 

Nazwa 

producenta 

1. obudowa do zasuwy Ø 50 sztywna o 

długości fizycznej L mieszczącej się w 

przedziale  1,25-1,30 m. 

10 
  

2 obudowa do zasuwy Ø 50 teleskopowa o 

długości fizycznej L mieszczącej się w 

przedziale  1,30-1,80 m. 

5 
  

3. obudowa do zasuwy Ø 80 sztywna o 

długości fizycznej L mieszczącej się w 

przedziale  1,25-1,30 m. 

20 
  

 obudowa do zasuwy Ø 80 teleskopowa o 

długości fizycznej L mieszczącej się w 

przedziale  1,30-1,80 m. 

20 
  

4. obudowa do zasuwy Ø 100 sztywna o 

długości fizycznej L mieszczącej się w 

przedziale  1,25-1,30 m. 

10 
  

5. obudowa do zasuwy Ø 100 teleskopowa 

o długości fizycznej L mieszczącej się w 

przedziale  1,30-1,80 m. 

20 
  

6. obudowa teleskopowa do zasuwy Ø 200 

o fizycznej długości  L mieszczącej się w 

przedziale 0,85 – 1,50 m. z  minimalnym  

wysuwem 0,40 m. 

3 

  

Wartość netto całości zamówienia (pozycje od 1-6) [zł]  
 

 

Słownie: (wartość całości zamówienia netto) .............................................................................................. 

....................................................................................................................................................................[zł] 

 

                            Wartość netto całości zamówienia łącznie oferta cenowa I,II,III 

Lp Numer oferty Wartość  zamówienia   netto           

[zł] 

1. Oferta cenowa I 

 

 

2. Oferta cenowa II 

 

 

3. Oferta cenowa III  

Wartość netto całości zamówienia (pozycje od 1-3) [zł]  

 

Słownie: (wartość całości zamówienia netto)................................................................................................. 

........... ........................................................................................................................................................[zł] 

 

    .............................                          ...................................................................... 
  (data , miejscowość)                              (podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)                                                                                                                     


