
Załącznik nr 1  
 
.............................................................     ................................. 
(Nazwa i adres wykonawcy)        (data sporządzenia oferty) 

 
............................................................. 
(Nr telefonu / telefaksu) 

 
............................................................. 
(REGON) 

 
............................................................. 
( NIP)          
 
............................................................. 
     (Nazwisko i imię osoby/osób uprawnionych 
       do występowania w imieniu wykonawcy) 

 
 
  
                                                                  Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
                                                                  ul. Kowalska 2 
                                                                 77-200 MIASTKO 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 Nawiązując do zapytania o cenę na dostawę 5 kompaktowych węzłów cieplnych 
zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w 
kartach do doboru węzłów cieplnych i po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego 
postępowania  
 
1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia określony w Zapytaniu o cenę 

zgodnie z zestawieniem: 
 

- ul. Chrobrego 9 
 

wartość netto .................................................... zł 
 
podatek VAT .................................................... zł 
 
wartość brutto ................................................... zł 
 
(słownie : ..............................................................................................................................) 

 
- ul. Koszalińska 6-6a 
 

wartość netto .................................................... zł 
 
podatek VAT .................................................... zł 
 



wartość brutto ................................................... zł 
 
(słownie : ..............................................................................................................................) 

 
- ul. Koszalińska 19 
 

wartość netto .................................................... zł 
 
podatek VAT .................................................... zł 
 
wartość brutto ................................................... zł 
 
(słownie : ..............................................................................................................................) 

 
- ul. Koszalińska 23 
 

wartość netto .................................................... zł 
 
podatek VAT .................................................... zł 
 
wartość brutto ................................................... zł 
 
(słownie : ..............................................................................................................................) 
 

- ul. 3-go Maja 3 
 

wartość netto .................................................... zł 
 
podatek VAT .................................................... zł 
 
wartość brutto ................................................... zł 
 
(słownie : ..............................................................................................................................) 
 

2. Termin płatności :  30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 
3. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena wykazana w niniejszej ofercie obejmuje 

wszystkie nakłady określone w Zapytaniu o cenę konieczne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

4. Oświadczamy, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie  
podanym w punkcie 6.0 Zapytania o cenę . 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem o cenę (w tym ze wzorem umowy) i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

6. Oświadczamy, że posiadamy zdolność finansową do zrealizowania zamówienia. 
7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r 
poz. 1986). 

8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania stosownie do treści art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  
2018r poz. 1986). 



9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w 
Zapytaniu o cenę  tj. 30  dni.   

10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z faktur za 
wykonane dostawy ewentualnych kar z tytułu nie wykonania w terminie przedmiotu 
umowy. 

11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

12. Załącznikami do oferty są :  
1) ........................................................................................................................................... 
 
2) ........................................................................................................................................... 
 
3) ........................................................................................................................................... 
 
4) ........................................................................................................................................... 
 
5) ........................................................................................................................................... 
 
6) .......................................................................................................................................... 

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

7) ......................................................................................................................................... 
 

13. Oferta zawiera .................. ponumerowanych stron. 
 
 
 
                                                                                           P o d p i s a n o 
 
 
 
 
.......................................                                                         ....................................................... 
             Pieczęć firmowa                                                                                                Podpis i pieczęć upełnomocnionych     
                                                                                                                                            przedstawicieli/a Wykonawcy   


