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FORMULARZ OFERTOWY 
(do wypełnienia przez Oferenta wraz z załącznikami) 

 

 

1. Pełna nazwa Oferenta z adresem (pieczątka firmowa Oferenta): 

 

 

 

 

 

 

2. Data sporządzenia oferty: ………………………… 

3. Po zapoznaniu się z warunkami SIWZ składam/my ofertę na: 

Dostawę sześciu (6) węzłów kompaktowych wg poniższego zestawienia. 

1. Os. Kasztanowe: 

 Węzeł bud. A  

Q c.o. – 320kW, 
Q c.w.u.- 150kW, 
Wstawka pod ciepłomierz: DN65 kołnierzowy, długość 300mm 
Opory inst. wewn : c.o.25kPa 
Temp obl. inst. c.o. 70/50°C 
 

2. Os. Złota Reneta: 

 Węzeł bud. A 

Q c.o. – 90kW, 
Q c.w.u. – 100kW, 
Wstawka pod ciepłomierz: G2B(R1½), długość 300mm 
Opory inst. wewn : c.o.30kPa 
Temp obl. inst. c.o. 70/50°C 
 

 Węzeł bud. B 

Q c.o. – 90kW, 
Q c.w.u. – 100kW, 
Wstawka pod ciepłomierz: G2B(R1½), długość 300mm 
Opory inst. wewn : c.o.40kPa 
Temp obl. inst. c.o. 70/50°C 
 

3. Os. Olszewskiego(fitness) 

 Q c.o. – 10kW, 

 Q c.w.u. – 22kW 

Wstawka pod ciepłomierz:G1B(R3/4), długość 130mm 
Opory inst. wewn : c.o.30kPa 
Temp obl. inst. c.o. 70/50°C 
 

4. Os. Azaliowa, bud. B1 

 Q c.o. – 139kW, 

 Q c.w.u. – 81kW 

Wstawka pod ciepłomierz: G2B(R1½), długość 300mm 
Opory inst. wewn : c.o.60kPa 
Temp obl. inst. c.o. 75/55°C 
 

5. Bud. Romera 

 Q c.o. – 130 kW, 



 Q c.w.u. – 60 kW 

 Q c.t. – 40 kW(woda/glikol) 

Wstawka pod ciepłomierz DN 50 kołnierzowy, długość 270mm 
Opory inst. wewn : c.o.60kPa 
Temp obl. inst. c.o. 70/50°C  

 

 

Poz. 1,2,4,5 – węzły kompaktowe stojące 

Poz.3 – węzeł kompaktowy wiszący na ścianie  

 

Każdy z powyższych węzłów powinien być dostarczony wraz z zespołem przyłączeniowym, w skład 

którego wchodzi moduł przyłączeniowy z dwoma zaworami odcinającymi gwintowanymi, filtroodmulacz 

magnetyczny oraz wstawka pod ciepłomierz.  

 
4. Termin realizacji: 

Dostawa do dn. 16.09.2019r.  

5. Warunki płatności – według wzoru umowy. 

6. Okres gwarancji – według wzoru umowy. 

Okres rękojmi – według wzoru umowy. 

7. Wynagrodzenie za kompleksową realizację Przedmiotu Zamówienia: 

 

 wartość netto:.………..……………………………………. 

słownie:……………………………………………………………………………………..………………… 

 wartość brutto z podatkiem VAT:.………..……….…….. 

słownie:…………………………………………………………………………………………………..…… 

w tym: 

os. Kasztanowe: 

 Węzeł bud. A  

Q c.o. – 320kW, 
Q c.w.u.- 150kW, 
Wstawka pod ciepłomierz: DN65 kołnierzowy, długość 300mm 

 

wartość netto:.………..……………………………………. 

słownie:……………………………………………………………………………………..………………… 
 
Os. Złota Reneta: 

 Węzeł bud. A 

Q c.o. – 90kW, 
Q c.w.u. – 100kW, 
Wstawka pod ciepłomierz: G2B(R1½), długość 300mm 

 

wartość netto:.………..……………………………………. 

słownie:……………………………………………………………………………………..………………… 
 

 Węzeł bud. B 

Q c.o. – 90kW, 
Q c.w.u. – 100kW, 
Wstawka pod ciepłomierz: G2B(R1½), długość 300mm 

 

wartość netto:.………..……………………………………. 

słownie:……………………………………………………………………………………..………………… 
 
 
Os. Olszewskiego(fitness) 



 Q c.o. – 10kW, 

 Q c.w.u. – 22kW 

Wstawka pod ciepłomierz:G1B(R3/4), długość 130mm 
 

wartość netto:.………..……………………………………. 

słownie:……………………………………………………………………………………..………………… 
 
Azaliowa bud. B1 

 Q c.o. – 139kW, 

 Q c.w.u. – 81kW 

Wstawka pod ciepłomierz: G2B(R1½), długość 300mm 
 

wartość netto:.………..……………………………………. 

słownie:……………………………………………………………………………………..………………… 
 
Romera 

 Q c.o. – 130 kW, 

 Q c.w.u. – 60 kW 

 Q c.t. – 40 kW(woda/glikol) 

Wstawka pod ciepłomierz DN 50 kołnierzowy, długość 270mm 

 

wartość netto:.………..……………………………………. 

słownie:……………………………………………………………………………………..………………… 
 

8. 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. 

9. Zastrzegam/my 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?) 

10. 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. 

11. 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. 

12. Oświadczam/my, 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) 

 


