Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego T/1

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres
Nr. telefonu
Adres e-mail

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zdalnego
odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części
Szczecina”.
ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz
……..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
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1.

składam (składamy) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: „Wdrożenie
systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM
w lewobrzeżnej części Szczecina”.

2.

oferuję (oferujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ za cenę brutto i netto:
L.p.

Części

Wartość PLN netto

…………….. zł
1

2

3

Część I

Część II
(Opcja)(1 186 % ceny za
Część I)

Łącznie
(Część I i II)

…………….. zł

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

…………………….………………

…………….. zł

…………….. zł

słownie: ……….…………………

słownie: …….……………………

………………..………………….

…………………..………………

…………….. zł

…………….. zł

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

3.

Wartość PLN brutto

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

oświadczam (oświadczamy), że przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy)
w następujących terminach:
1) Część I - do dnia 31.12.2017 r.
2) Cześć II (Opcja) - w terminie 11 miesięcy od dnia złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia o skorzystaniu z prawa Opcji, jednak nie później niż od 15.01.2018 r.,
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wykonana w dwóch transzach, zgodnie ze wskazaniem ilościowym w załączniku
nr 4 PFU (Harmonogram prac Części II) w terminach:
a)

1 156 szt. punktów odczytowych (wraz z modułami komunikacyjnymi i
wodomierzami wody uzupełniającej - 5 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia o
skorzystaniu z prawa Opcji przez Zamawiającego,

b)

pozostałe 1 156 szt. punktów odczytowych (wraz z modułami komunikacyjnymi i
wodomierzami wody uzupełniającej w terminie 11 miesięcy od dnia złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa Opcji

4.

oferuję (oferujemy) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały zakres
przedmiotu zamówienia na okres wskazany w pkt 6.2 SIWZ

5.

oświadczam (oświadczamy), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni,

6.

oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania

7.

oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Wzoru umowy,
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, nie wnoszę (nie wnosimy) do nich zastrzeżeń
i zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,

8.

oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale
podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następującej
części niniejszego zamówienia.*

9.

oświadczam (oświadczamy), że złożona przez nas oferta:
a)

nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług *.

b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług a ich wartość netto
(bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………........ PLN* (słownie:
………………………………………………………………………………………………).
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*) niewłaściwe skreślić

10. wszelką korespondencję w sprawie niniejszego przetargu należy kierować na:
adres:……………………………………………………….……………………………………
e-mail:…………………………………………………………………………………………….
11. oferta została sporządzona na ……..…. ponumerowanych stronach.
Podpis(y):

L.p. Nazwa wykonawcy Nazwisko i imię
osoby (osób)

Podpis(y)

Pieczęć(cie) Miejscowość

osoby(osób)

Wykonawcy

i data

upoważnionej(ych) upoważnionej(ych) (ów)
do podpisania

do podpisania

niniejszej oferty w

niniejszej oferty w

imieniu

imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)
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