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Załącznik nr 1 
Wykonawca: 
…………………………........................ 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
………………………………………….... 
reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
   
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Zamawiający: 
 

 
Ciepłownia Miejska Spółka z o. o. w Szydłowcu 

ul. Radomska 48A, 

26-500 Szydłowiec 
 

1 Po zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego znak sprawy 5/1.6.1/2022 oraz Załączników do zapytania  

składam/my ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na: 
 

„Modernizację układu uzupełniania i stabilizacji ciśnienia w instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem” 

Roboty dodatkowe w zakresie zadania: 

"Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego 

efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem” 

 

znak sprawy: 5/1.6.1/2022 

1.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i uznajemy się za związanych określonymi w nim 

       postanowieniami i zasadami Postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego 

       przygotowania oferty. 

2 OŚWIADCZAMY, że przyjmujemy warunki Zamawiającego, określone w zapytaniu oraz w załącznikach i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń 

3 OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy wykonawczej stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

w nim określonych oraz we wzorze Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4 OŚWIADCZAMY, że przed złożeniem niniejszej oferty odbyliśmy wizję lokalną na obiekcie ciepłowni przy ul. 

Kolejowej 21 w Szydłowcu i skalkulowaliśmy ofertę uwzględniając wszelkie aspekty konieczne do prawidłowego wykona-

nia Zadania Inwestycyjnego w pełnym zakresie. 

 

5 OFERUJEMY wykonanie Przedmiotu Zamówienia za cenę: ……………………………………………… zł netto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….) 

oraz ……………………………………. zł brutto słownie:  …………………………………………………………………..) 
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6 OFERUJEMY okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… liczone od dnia ostatecznego odbioru wy-

konanych robót. 

7 Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać instalację zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem branżowym 

oraz zgłosić ją do odbioru i ruchu próbnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia. ………...………....  roku. 

Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej oraz przeszkolenie pracowników Zama-

wiającego w zakresie obsługi i serwisowania układu zostanie zrealizowane do dnia ………..……………. r. 

8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres: 

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

email …………………………………………………………. 

10. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: ..................................…………………………...................... 

11. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub wskazałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

13. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 
 – Formularz ofertowy. 
– Umowa wykonawcza – parafowany wzór 
 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 - Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 

 – Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

– Projekty umów z podwykonawcami (jeżeli dotyczy) 

 - Inne:……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

………………… , dnia ………….……. r.    ……………………………………………. 
  (miejscowość)      (Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentacji lub pieczęć wraz z podpisem) 

 
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i danych w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2

 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 


