Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy/ wykonawców wspólnych
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr NIP
Nr REGON
Nr telefonu
Nr faksu
e-mail
KRS/CEiDG
Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z
Zamawiającym (tel., fax., e-mail)
Adres skrzynki ePUAP

OFERTA
dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.
W odpowiedzi na zaproszenie zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu do składania ofert
na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda
o mocy 5MW zasilanej energią elektryczną dla rozbudowy systemu ciepłowniczego w
CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach - Bańskiej Niżnej”, składam (y) ofertę :
Cena netto za całość zadania ……………………………………………zł
Podatek ……… VAT w kwocie …………………………………zł
Cena ryczałtowa brutto za całość zadania …………………………………………..zł
(słownie brutto:...............................................................................................................)
Oświadczam (y), że na przedmiot zamówienia udzielam (y) gwarancji jakości i rękojmi
na okres ………………… miesięcy.
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Poz.
nr
1.
2.
3.

Rodzaj działań

Cena netto
zł

VAT
zł

Cena brutto
zł

Kompletna dostawa, montaż i rozruch POMPY
CIEPŁA.
Kompletna dostawa, montaż i rozruch urządzenia
łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki
(kompresora) POMPY CIEPŁA.
Przeglądy eksploatacyjne urządzeń: POMPY CIEPŁA i
urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika
sprężarki (kompresora) POMPY CIEPŁA w okresie
trwania gwarancji na te urządzenia.
RAZEM

W myśl art.91 ust.3a ustawy Pzp informuje, że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług wybór mojej/ naszej oferty:
1) * nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
2) *

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w

następującym zakresie:

Nazwa( rodzaj ) towaru lub usług

Wartość bez kwoty podatku

Oświadczam (y), że hasło pozwalające na odszyfrowanie/ odczytanie treści JEDZ to :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam (y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam (y), że uważam się za związanego ofertą co najmniej 60 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert .
Oświadczam
(y),
że
wadium
przetargowe
w
wysokości
…………………..wniosłem/wnieśliśmy
w
dniu
…………w
formie
………………………………………………………
(w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej proszę podać nr konta na które
Zamawiający ma wadium wrócić…………………………………………………………)
lub załączyć do oferty kopię dokonanego przelewu).
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Oświadczam (y), że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam (y), że akceptuję projekt umowy - stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji
że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej z
przedstawionym wzorem.
Oświadczam (y), że w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy
złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Oświadczam (y), że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących
części zamówienia:
a)
……………………….…………………………..,
b)
……………………….…………………………..,
Nazwa (firma) podwykonawcy/ów (o ile jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych
podwykonawców):
a)
……………………………………………………………………………....,
b)
……………………………………………………………………………….

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie informacje, które składam
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP).
Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy
do oferty załączyć dowody potwierdzające , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa.
W niniejszej ofercie Wykonawca podaje:
1/ dane Producenta Pompy Ciepła wraz z podaniem rodzaju i typu urządzenia:
…………………………………………………………………………………………………...
2/ dane Producenta urządzenia łagodnego rozruchu silnika sprężarki Pompy Ciepła wraz z
podaniem rodzaju i typu urządzenia:
…………………………………………………………………………………………………...

Data: ......................................
.................................................................................
Dokument należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
*niepotrzebne przekreślić
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