
 
Załącznik nr 3  

 

 

     ...................................... dnia  .......................... 2014 r.  

....................................... 

nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 

Zakład Usług Komunalnych  

ENERGOKOM Sp. z o.o. 

37-111 Rakszawa 334 

 

 FORMULARZ   OFERTOWY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert na  budowę rurociągów pary DN 80/150 o 

parametrach Po=1,6 MPa, To=350°C, łączącego kolektor z akumulatorem pary Ruths’a i 

rurociągu pary DN 150 o parametrach: Po=1,6 MPa, To=250°C,  łączącego akumulator pary 

Ruths’a z komorą schładzającą oraz rurociągi wody zasilającej, odwodnień, odpowietrzeń i 

spustów (kategoria rurociągów I, moduł oceny zgodności „A”), w ramach postępowania  

ZUK-12/ZP/2014, pod nazwą: „Budowa rurociągów pary - etap II” oferujemy realizację 

przedmiotu zamówienia za 

cenę brutto*: ….…………..…..................................................................................… PLN, 

/słownie/………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………..PLN brutto, 

W tym podatek VAT* według stawki …..….% …………………………..PLN  i  

Cenę  netto* …………………………………..….PLN 

 
W przypadku potrzeby określenia wartości ewentualnych robót dodatkowych przy realizacji 

zamówienia na budowę rurociągów pary DN 80/150 o parametrach Po=1,6 MPa, To=350°C, łączącego 

kolektor z akumulatorem pary Ruths’a i rurociągu pary DN 150 o parametrach: Po=1,6 MPa, To=250°C,  

łączącego akumulator pary Ruths’a z komorą schładzającą oraz rurociągi wody zasilającej, odwodnień, 

odpowietrzeń i spustów (kategoria rurociągów I, moduł oceny zgodności „A”) zastosowane zostaną 

niżej wymienione ceny jednostkowe robocizny oraz wskaźniki Kp, Kz, i Z:  

 

Stawka robocizny* – R - . . . . . . PLN  

Koszty pośrednie - Kp - . . . . . %  

Koszty zakupu - Kz - . . . . . %  

Zysk - Z - . . . . . %  

*wszystkie ceny należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 



1. Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej (należy zaznaczyć): 

 

TAK*  NIE  

*w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z wnioskiem składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami, sposobem 

wykonania zamówienia oraz terminem wykonania zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i 

ścisłego przestrzegania zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym, co potwierdzamy w poniższej 

tabeli. 

3. Udzielamy 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone zawory regulacyjne, liczonej od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia wynikające z treści opisu przedmiotu zamówienia, wymagań oraz sposobu 

wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż w przypadku udzielenia nam zamówienia przedmiot zamówienia zostanie 

wykonany  zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, w szczególności z wymogami dyrektywy 

PED urządzenia ciśnieniowej 97/23/WE, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych 

(Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2200) i WUDT-UC-WO-W/11. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od 

określonego w zaproszeniu upływu terminu  składania ofert. 

7. W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania  przedmiotu 

zamówienia w siedzibie Zamawiającego 37-111 Rakszawa 334 w terminie nie dłuższym niż  8 

tygodni od daty podpisania umowy. 
8. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

9. Oświadczamy, że zamówienie wykonami sami** /przy udziale podwykonawców**. 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
(należy wskazać podwykonawców, zakres rzeczowy powierzonego zamówienia, oraz określić procentową wartość 

powierzanych prac w całkowitej kwocie zamówienia - dla każdego z podwykonawców) 

 

10. Do kontaktowania się z Wykonawcą: 

1) Drogą telefoniczną – podajemy osoby i następujące numery telefonów: 

……………………………………………………………………………………………. 

2) drogą elektroniczną - podajemy następujący adres poczty elektronicznej  

.......................................................................................................................................... 

3) faksem - podajemy następujący nr faksu  

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

11.  Zastrzeżenia oferenta: 

Zgodnie pkt 11.4 Regulaminu udzielania zamówień w ZUK Energokom Sp. z o.o. Wykonawca 

zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a 

mianowicie: 

.......................................................................................................................................................................  

 

 

 

                                                                   

_________________________________ 

 osoba uprawniona  

  do reprezentowania Wykonawcy  

** niepotrzebne skreślić 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052632200

