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.............................., dnia.............2020 r. 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

I.  WYKONAWCA 

Nazwa(firma)  ........................................................................................................... 

Adres   ........................................................................................................... 

 Nr telefonu  ........................................................................................................... 

 E-mail:   ........................................................................................................... 

 

 II.  ZAMAWIAJĄCY  

Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.  

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

 

III. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

Zobowiązuję się należycie wykonać przedmiot zamówienia pn.;„Wykonanie lotniczych 

zdjęć termowizyjnych odcinków sieci ciepłowniczej należącej do Szczecińskiej 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wraz z analizą i raportem nieprawidłowości”. 

 

IV.  CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA. 

Cena zadania ryczałtowa netto bez podatku VAT .................................................... zł. 

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

Do wynagrodzenia ryczałtowego zostanie naliczony podatek VAT wg obowiązujących 

przepisów. 

 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) wykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych sieci ciepłowniczej: 60 dni od dnia 

podpisania umowy, 

b) dokonanie analizy fotografii termowizyjnych wraz ze sporządzeniem raportu  

z potencjalnymi usterka-mi/nieszczelnościami/nieprawidłowościami sieci wraz  

z ortofotomapą do przedstawienia zdjęć termowizyjnych w odwzorowaniu kartograficznym: 

21 dni od zakończenia wykonywania zdjęć termowizyjnych. 

 

VI.  OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadcza, że zdobył informacje konieczne do przygotowania oferty.  
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2. Oświadcza, że zobowiązuje się do przyjęcia zamówienia w terminie 7 dni licząc od 

daty powiadomienia o wygranym postępowaniu. 

3. Oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 

do wykonania zamówienia. 

5. Oświadcza, że firma, którą reprezentuje nie posiada zaległości podatkowych oraz nie 

zalega z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne. 

6. Oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

(Podpis(y) i pieczęcie osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawców 
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Załącznik Nr 1 do oferty cenowej 

 

 

 

Wykonawca: 

Nazwa (firma): ................................................................................................................ 

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

 

WYKAZ  USŁUG WYKONANYCH  

W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT  

Wykonawca oświadcza, że w okresie ostatnich 3 lat przed składaniem oferty, wykonał minimum 

2 zamówienia polegające na wykonaniu lotniczych zdjęć kamerą termowizyjną sieci 

ciepłowniczej o długości min. 10 km (każde zamówienie), przy użyciu drona lub samolotu, wraz 

z dokonaniem analizy fotografii termowizyjnych i sporządzeniem raportu zawierającego 

wyszczególnienie potencjalnych usterek/nieszczelności/nieprawidłowości sieci. 

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 
Zakres wykonywanych prac 

Okres  

realizacji  

   

   

   

   

 

 

 

Załączniki:  

Referencje Inwestorów bezpośrednich. 

 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte 
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wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie 

potwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie uwzględnieniem danej usługi 

przy badaniu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

 

…………………………………………………….. 

(Podpis(y) i pieczęcie osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawców) 
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