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Załącznik nr 2 
Do SIWZ 

 

 

 

Dane oferenta 

Nazwa: ......................... ............................................................................................................................................... 

Adres: ......................... ................................................................................................................................................ 

Nr telefonu/faksu:. ...................................................................................................................................................  

Nr NIP.... ...................................................................................................................................................................   

Nr REGON  ..............................................................................................................................................................  

Osoba upoważniona do kontaktu  ..........................................................................................................................  

Nr telefonu …………………………..  fax …………………………..  e-mail ……………………………….….. 

 

Dane zamawiającego 

Nazwa : Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 

Adres : ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl 

Nr telefonu  16 670 41 53 / faksu  16 670 53 84 

Zadanie: 

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym  przez most i wiadukt 
w drodze obwodowej Miasta Przemyśla, w rejonie ul. Sanowej i ul. Emilii Plater 
w Przemyślu, wraz z opracowaniem projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę 
rurociągów stalowych z izolacją termiczną  z twardej pianki poliuretanowej i płaszcza 
osłonowego z blachy ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym 
dwa odcinki sieci doziemnej, preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a podporą 
wiaduktu Nr 5. 

Przedmiot zamówienia: 

1.1 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym od komory K1 

w rejonie ul. E. Plater przez most i wiadukt w drodze obwodowej miasta Przemyśl 

do punktu A w komorze przy ul. Sanowej; 

1.2  Opracowanie projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów 

stalowych z izolacją termiczną z twardej pianki poliuretanowej i płaszcza 

osłonowego z blachy ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku 

spinającym dwa odcinki sieci doziemnej, preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem 

Nr 5 a podporą wiaduktu Nr 5 (zwanym dalej projektem wykonawczym). 

Termin realizacji zamówienia: 

do dnia - 15.07.2021 r. 
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 Oferowana kwota za którą oferent wykona zadanie  

 

Wartość netto:  -  .......................................................................... PLN 

(Słownie …………………………………………………………………………………..) 

Stawka podatku VAT …………… %   

Kwota podatku VAT: -  ................................................................. PLN 

(Słownie …………………………………………………………………………………..) 

Wartość Brutto ………………………………… PLN 

(Słownie …………………………………………………………………………………..) 

 

Do kalkulacji cen przedstawionych w niniejszej ofercie zostały przyjęte następujące wskaźniki: 

Roboczogodzina ………………….. zł 

Koszty pośrednie ………………….. % 

Koszty zakupu ………………….. % 

Zysk …………………. % 

 

Gwarancja 

Na prawidłowe wykonanie oraz działanie wykonanej przez nas sieci ciepłowniczej udzielamy 

gwarancji, rękojmi na okres…………… miesięcy, liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego.  

Równocześnie zobowiązujemy się do świadczenia w okresie obowiązywania gwarancji, rękojmi usług 

gwarancyjnych na zasadach określonych w SIWZ, bez ponoszenia kosztów z tego tytułu przez 

Zamawiającego (w przypadku usług objętych gwarancją, rękojmią). 

 

…………………………………….... 

Podpis osoby/osób upoważnionej/nych 

do reprezentowania Oferenta 
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OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z poniższymi dokumentami dotyczącymi niniejszej oferty: 

1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (SOPZ); 

2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB). 

3) dokumentacją techniczną – projektami budowlano-wykonawczymi; 

4) projektem umowy określającej zasady i warunki wykonania sieci ciepłowniczej; 

5) ogłoszeniem o zamówieniu sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego; 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i zasadami określonymi  

w dokumentach o których mowa w pkt. 1, za kwotę przedstawioną w „Ofercie cenowej”. 

3. Oświadczamy, że cena oferty (oferowana kwota) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2 oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia 

celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że wszelkie prace związane z realizacją zadania zamierzamy wykonać: 

- samodzielnie * 

- z udziałem podwykonawców * 

którzy będą realizować następujące części zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………………………...…………… 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności i rozliczeń finansowych wskazanych w projekcie umowy 

o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 4 

7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru złożonej przez nas oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

o treści, w trybie i na zasadach określonych w SIWZ. 

8. Oświadczamy, że uzyskamy we własnym zakresie wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia opinie, 

decyzje, zamówienia itd. od wszelkich podmiotów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i doświadczenia, 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

-sytuacji ekonomicznej i finansowej 

10. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

11. Oświadczamy, że udostępniona dokumentacja techniczna zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby 

wykonania przedmiotu zamówienia i nie będzie udostępniana osobom trzecim  

…………………………………….... 

Podpis osoby/osób upoważnionej/nych 

do reprezentowania Oferenta 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 


