Wzór oferty
………………, dn. ……………. 2018r.
...........................................................
/ pieczęć oferenta /
OFERTA
I. Oferta dotyczy:
Przetargu nieograniczonego na „remont Akcelatora nr 1 na Stacji Odnowy Wody Huty Łaziska S.A.”
Złożona przez:
…………………………….
ul. …………………………
….- ….. …………………
telefon: …………………..
NIP: ………………………
REGON: …………………
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie remontu odtworzeniowego akcelatora nr 1 na Stacji Odnowy Wody Huta Łaziska
zgodnie z Projektem technicznym: Uzdatnianie wody ze ścieków przemysłowych z
zastosowaniem akcelatora ø 7200. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt
Katowice 1979.
2. Zakres prac obejmuje:
a. Demontaż wyszczególnionych elementów Akcelatora i złożenie ich we wskazanym
przez Zamawiającego miejscu, przy czym elementy, które będą ponownie montowane
składowane będą w hali akcelatorów Zamawiającego.
b. Usunięcie osadów z dna Akcelatora i złożenie ich w poletku odkładczym piaskownika.
c. Wykonanie nowych elementów Akcelatora zgodnie z Projektem. Ewentualne
odstępstwa od Projektu zostaną omówione podczas wizji lokalnej i przedstawione na
dodatkowych rysunkach.
d. Montaż elementów zgodnie z Projektem, z ewentualnymi zmianami ustalonymi
zgodnie z li. c. powyżej.
e. Wykonanie powłok zabezpieczających i antykorozyjnych:
i.

przygotowanie powierzchni stalowych przeznaczonych do malowania zgodnie
z Kartą techniczną zastosowanej farby.

ii.

f.

wykonanie powłok malarskich:
- podkład antykorozyjny chlorokauczukowy

- 2 warstwy,

- emalia chlorokauczukowa

- 2 warstwy.

Wykonawca dostarczy komplet materiałów i zapewni sprzęt wymagany do wykonania
przedmiotu zamówienia.

III. Dane oferenta:

Pełna nazwa oferenta

Adres
NIP
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Nr telefonu do kontaktu

IV. Wycena oferty:
Wartość zamówienia:………………………………………………………………….……………..PLN netto
Słownie :…………………………………..………………………………………………………………………
Wysokość stawki VAT……………. %:
VIII. Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami umowy i w przypadku złożenia
najkorzystniejszej oferty jestem gotów/gotowa do podpisania umowy na podanych
przez Zamawiającego warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia w tym te, o których mowa w zapytaniu ofertowym
3. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek takich uprawnień
4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, że Oferent spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz że zapoznał
się z zapytaniem ofertowym i uznaje się za związanym określonymi w nim warunkami i zasadami
postępowania oraz zawartymi w nim istotnymi postanowieniami umowy.
6. Oświadczam, że Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Termin ważności oferty
Oferta ważna do dnia …………….. .1
X. Załączniki:
1. ……………………..
2. ……………………..
........................................................................

1

Minimalny okres ważności oferty to 1 miesiąc.

