Załącznik Nr 1
.............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie

FORMULARZ OFERTY
Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia pn. „Budowa układu kogeneracyjnego
w istniejącej kotłowni wodnej przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu” zgodnie z
wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
Cena realizacji zadania brutto: …………………..…………. zł
Cena obsługi serwisowej brutto: ............................... zł
Łączna cena ogółem brutto ……………………………………. zł
(słownie złotych: .......................................................... zł).
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Oświadczamy, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia określone m.in. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach
oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
w terminie do dnia …………………………… 2012r.
Na wykonane roboty budowlane udzielamy ……………….. miesięcy gwarancji,
natomiast na zastosowane materiały i urządzenia …………. miesięcy licząc od dnia odbioru
końcowego.
Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na współfinansowanie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z warunkami SIWZ, przy rozłożeniu przez Zamawiającego spłaty należności na
okres 3 lat. Akceptujemy spłatę należnego wynagrodzenia w następujących ratach:
a) 30% wartości wynagrodzenia płatnych w równych 12 ratach kwartalnych,
b) 70% wartości wynagrodzenia - po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu
instalacji do użytkowania.
Niniejszym deklarujemy bezawaryjną pracę agregatu w liczbie minimum 8000 godz./rok.
Deklarujemy czas reakcji serwisowej, rozumiany jako czas dojazdu na miejsce awarii od
momentu telefonicznego zawiadomienia, nie dłuższy niż 8 godz.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, w tym z projektem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do
właściwego przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności wskazane w projekcie umowy.
10. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako uczestnik oferty
wspólnej*.
11. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.

12. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Wadium w kwocie ……….. PLN (słownie: ………….. 00/100 PLN) zostało przez nas
wniesione w dniu ............................ w formie: ....................................................
14. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
przez nas wadium ulega przepadkowi.
15. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nale żytego
wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, w formie i na warunkach
określonych w SIWZ, tj. w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
16. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
………………………………………………………………………………………………
………
17.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ……………………………
b) ……………………………
c) ……………………………

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość, data

…………………….

................................................
Podpis(y) przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2
...........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………….…………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….
Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….……

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Budowa układu
kogeneracyjnego w istniejącej kotłowni wodnej przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu ”
oświadczam w imieniu swoim oraz reprezentowanej przeze mnie firmy, że zgodnie z
przesłankami art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
spełniamy warunki dotyczące:
1.

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość, data…………………….

…………………….......................
Podpis(y) przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3
............................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………….…………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….
Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….……

W imieniu swoim oraz reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że na dzień
składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Budowa układu kogeneracyjnego w istniejącej kotłowni
wodnej przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu”” na podst. przesłanek art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

.................................., dn. .....................

……..……….................................
(podpis przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik Nr 4
...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz osób
odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia.
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………..
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………….
Numer telefonu/faksu: ………………………………………………………………

Imię i nazwisko

Stanowisko

Doświadczenie
zawodowe
(lata)

Numer
i rodzaj
uprawnień.
Podstawa nadania.

Podstawa
dysponowania

…………………….., dnia …………………….

…………………........................
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 5
............................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………….
Numer telefonu/faksu: ………………………………………………………………

Lp.

Nazwa zadania,
zakres wykonanych robót

Zamawiający
(nazwa i adres)

Wartość
zamówienia

Termin realizacji

W załączeniu kserokopie dokumentów potwierdzających (np. referencji/protokołów odbioru
końcowego), że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo
ukończone.

………………….., dnia…………………….

…………………..........................
Podpis(y) przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 6
........................................
Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Nazwa wykonawcy: ……………………………..…………
Adres wykonawcy: ………………………………..………..
Numer telefonu/faksu: …………………………..……….

Lp.

Przedmiot prac
projektowych,
zakres opracowania

Wartość całkowita
opracowania

Termin
wykonania
(od – do)

Zamawiający
(nazwa, adres)

W załączeniu:
kserokopie dokumentów potwierdzających, że wskazane projekty, zgodne z warunkami SIWZ,
wykonane zostały należycie.

Miejscowość, dnia ……………..

………………….............................
Podpis przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 7
............................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz podwykonawców

uczestniczących w realizacji zamówienia
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………

Numer tel./faks: ……………………………………………………………..

Oświadczamy, że:
a) Nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia i
samodzielnie zrealizujemy w całości przedmiot zamówienia 1)
b) Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom 1):

Nazwa
podwykonawcy:

1)

Adres
podwykonawcy:

Zakres
powierzonych robót:

niepotrzebne skreślić

…………………………….., dnia…………………….

…………………........................
Podpis(y) przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 8
............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Urządzenia równoważne.
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………….
Numer tel./faks: …………………………………………………………………

Lp
.

Nazwa urządzenia

Ilość

Producent

Typ

Podstawowe
dane
techniczne*

…………………………., dnia…………………….

…..……………….......................
Podpis(y) przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9
……………………………..
(pieczęć firmy)

OPIS OFEROWANEJ JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………….
Numer tel./faks: …………………………………………………………………
Niniejszym deklarujemy dostawę i montaż jednostki kogeneracyjnej o następujących
parametrach technicznych:
Nazwa, typ, model oferowanej jednostki
Maksymalna moc termiczna:
Minimalna moc elektryczna:
Minimalna sprawność elektryczna przy 100% obciążenia
Minimalna sprawność ogólna przy 100% obciążenia
Poziom hałasu w odl. 1m od korpusu silnika (jw.)
Poziom hałasu w odl. 10m od wylotu spalin (jw.)
Minimalne obciążenie pozwalające na pracę ciągłą
Ilość godzin pracy w ciągu roku
Ilość godzin pracy jednostki do czasu remontu pośredniego
Ilość godzin pracy jednostki do czasu remontu kapitalnego
Poziom hałasu na granicy budynku i działki
Dopuszczalne ciśnienie pracy
Na potwierdzenie niniejszych danych załączam/załączamy karty katalogowe oferowanego
urządzenia.

…………………………., dnia…………………….

…..……………….......................
Podpis(y) przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 10
...........................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

POTWIERDZENIE
dokonania wizji lokalnej
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………….…………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….
Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….……

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „ Budowa układu
kogeneracyjnego w istniejącej kotłowni wodnej przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu ”
oświadczam, iż dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy i zdobyliśmy wszelkie informacje
konieczne do realizacji przedmiotowego zamówienia.

…………………………., dnia…………………….

…..……………….......................
Podpis(y) przedstawiciela Wykonawcy

