Postępowanie 2/2017
załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
do wypełnienia przez Oferenta wraz z załącznikami
1. Pełna nazwa Oferenta z adresem:
……………………..
(pieczątka firmowa)
2. Data sporządzenia oferty: …………………
3. Po zapoznaniu się z warunkami SIWZ składam/my ofertę na:

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na Osiedlu
„Supernova” w Pruszczu Gdańskim oraz Osiedlu „Za Potokiem” w Rotmance”

I.

Zadanie I (osiedle „Supernova”) sieć i przyłącza ciepłownicze do budynków mieszkalnych nr B1,
B2-B3, B4 przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim (Dokumentacja projektowa AB Projekt Bogdan
Majewski)
Numer etapu
etap 1

Zakres zadania
sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C1 (kotłownia przy ul.
Obrońców Wybrzeża 14) do punktu C5a
sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych lub giętkich rur preizolowanych z
tworzywa sztucznego od punktu C5a do punktu C6” (instalacja tymczasowa do
etapu 6 i 7)
sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C6” do punktu C8 z
zaślepieniem trójnika w kierunku punktu C9
przyłącze od punktu C2 do pomieszczenia węzła WC_4 w budynku nr B4
przyłącze od punktu C8 do pomieszczenia węzła WC_23 w budynku B2-B3
sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C5a do punktu C6”
(instalacja docelowa)
przyłącze od punktu C8 do pomieszczenia węzła WC_1

etap 2

etap 3
etap 4
etap 5
etap 6
etap 7
II.

Zadanie II (Domo - Rotmanka) sieć ciepłownicza od kotłowni gazowej K-18 do granicy działki
1916/2 (Dokumentacja projektowa Richter Instalacje Sanitarne)
Numer zadania
etap 1

Zakres zadania
sieć ciepłownicza od kotłowni K-18 do punktu C5 i C8

4. Termin realizacji:
Zadanie I
etapy 1 do 5
etap 6 i 7
Zadanie II

- 13.10.2017 r.
- 29.06.2018 r.
- 30.09.2017r.

5. Warunki płatności – według wzoru umowy.
6. Okres gwarancji – według wzoru umowy;
Okres rękojmi – według wzoru umowy.
7. Wynagrodzenie za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia:

Lp.
a

b
c
d

Przedmiot zamówienia

Cena netto
w zł

Stawka podatku
VAT w zł

Cena brutto
(z podatkiem VAT)

Zadanie I wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do
budynków mieszkalnych
etap 1 do 3
etap 4
etap 5
etap 6
etap 7
Razem Zadanie I
Zadanie II wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do granicy
działki
etap 1
Razem Zadanie I i II

Słownie złotych za całość zadania I i II:
 wartość netto:.………..………………………….…….………………………………………
słownie……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 wartość brutto z podatkiem VAT:.………..……….………………………………………
słownie……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie wykonawcy nie będzie podlegało korekcie z tytułu
inflacji.
8. Składniki kalkulacyjne ceny:
Stawka godzinowa robocizny
R (zł) ………
Koszty ogólne
Ko (%) ………
Zysk
Z (%) ………
Stawka brutto
Rb (zł) ………
Koszty zakupu
Kz (%) ………
9. Oświadczam/my, że uzyskałem/liśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty, a
zaoferowana powyżej cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego
Zamówienia. Wyszczególniony podatek VAT - w stawce obowiązującej na dzień składania oferty.
10. Zastrzegam w odniesieniu do poniższych informacji zawartych w ofercie lub w załączeniu do
oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, iż nie mogą być one udostępniane:
……….................................................................................................................................................
(jakie informacje?)

11. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze wszystkimi warunkami postępowania określonymi
przez Zamawiającego w SIWZ, przyjmuję/my je w całości, i nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń.
12. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy do niego
żadnych zastrzeżeń. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję/jemy się do zawarcia umowy
w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż w okresie związania
ofertą.
13. Oświadczam, że złożona oferta odpowiada warunkom postępowania i jest ważna przez 45 dni
okresu związania, ustalonego przez Zamawiającego.
Miejscowość .................................................. dnia ..............................

…………………………….
Pieczątka firmowa Oferenta
……………………………………………………………
(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
osób umocowanych do reprezentowania Oferenta)

