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Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

I. PRZEDMIOT OFERTY  

 

Dostawa i montaż dostawę i montaż 2 597 szt. przyrządów rejestrujących przepływy wody 

oraz zainstalowanie 2 597 szt. modułów radiowych wraz z oprogramowaniem,  zgodnie z 

zapytaniem ofertowym  nr ZWiK.SP.KDZ.26.06.2018. 

 

 

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. 

69-200 Sulęcin  

ul. Ignacego Daszyńskiego 58 

tel. +48 95 755 46 56  

e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl 

www.zwiksulecin.pl  

 

 

III. DANE OFERENTA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa wykonawcy:  

Adres wykonawcy:  

Telefon  

e-mail  

NIP  

REGON  
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III. CENA OFERTY 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

określonego w pkt. I za: 

Wartość netto w PLN Wartość VAT w PLN Wartość brutto w PLN 

   

 

 

Słownie złotych brutto: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

W tym: 

 

Nazwa zadania 

Liczba 

(kpl, 

szt) 

Cena 

jednostkowa 

netto (PLN) 

Wartość 

netto (PLN) 

 

Typ /nazwa 

własna 

 

 

Producent 

Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN15 

 

2027   

  

Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN20 

 

387   

  

Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN25 

126 

  

  

Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN40 

29 

  

  

Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN50 

11 

  

  

Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN80 

14 

  

  

Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN100 L350 

1 

  

  

Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN100 L360 

1 
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Dostawa urządzeń rejestrujących 

przepływy wody (urządzeń 

pomiarowych) DN150 

1 

  

  

Dostawa elektronicznych modułów 

radiowych do zdalnego radiowego 

odczytu–stworzenie infrastruktury 

technicznej do przesyłu informacji 

 

2597 
  

  

Dostawa 

oprogramowania 

specjalistycznego 

wraz z 

terminalami  

odczytowymi do 

zdalnego 

radiowego odczytu 

urządzeń 

pomiarowych 

w tym: 

System 

objazdowy  

 

1 
  

System 

stacjonarny 

 

1 

  

Stworzenie 

infrastruktury 

technicznej- 

instalacja sprzętu  

Montaż 

modułów 

radiowych 

 

2597 
 

 

 

Montaż 

urządzeń 

rejestrujących 

przepływ wody 

2597   

Pozostałe 

niezbędne 

prace  

1   

Szkolenia 

 

 

Szkolenia 1   

 

 

 

 

Oświadczamy, że koszt utrzymania systemu w okresie 5 lat eksploatacji będzie wynosił: 

 
Koszt utrzymania systemu w okresie 5 lat eksploatacji 

 

Cena bez VAT (PLN) VAT (PLN) Cena z podatkiem VAT (PLN) 

1 2 3 

   

 

 

W tym w rozbiciu na rodzaj kosztu:  

 
Lp. Wyszczególnienie kosztu (opis)  Koszt utrzymania systemu w 

okresie 1 roku bez VAT (PLN) 

Koszt utrzymania systemu w 

okresie 5 lat  bez VAT (PLN) 

1    

2    

RAZEM   
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IV. OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że koszt utrzymania systemu (po wykonaniu i odbiorze przedmiotu 

zamówienia)   będzie stały i nie ulegnie zmianie w okresie 5 lat eksploatacji systemu. 

2. Oświadczam, że koszt utrzymania systemu po okresie 5 lat eksploatacji systemu nie będzie 

wzrastał więcej niż o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS. 

3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Oferowany przez nas termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy i jest zgodny  z SIWZ. 

5. Oświadczam, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT (jeżeli 

dotyczy) jest zgodna z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j . Dz. U. 2016, poz. 710 ze zm.). 

6. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, a cena podana w ofercie obejmuje 

wykonanie wszystkich robót opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

oraz wszelkie koszty i ryzyka związane z powyższym zamówieniem. Cena podlega 

ewentualnym negocjacjom  w przypadkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest * płatnikiem podatku VAT. 

8. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

9. W przypadku uzyskania zamówienia,  Wykonawca  zobowiązuje się do podpisania umowy 

w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego . 

10. W   przypadku   wyboru   oferty   Wykonawca zobowiązuje   się   do   wykonywania   

zamówienia   za   cenę   podaną w niniejszym formularzu  ofertowym. 

11. W   przypadku   wyboru   oferty   Wykonawca wyraża   gotowość   do   realizacji   

wskazanych   zadań   w terminach uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym . 

12. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu 

sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień 

finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych 

przedstawicieli. 

13. Oświadczam,  że jesteśmy  związani  naszą  ofertą  przez  30  dni.  Bieg terminu  

rozpoczyna  się  wraz z upływem terminu składania ofert. 

14. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia. 

15. Oferta została złożona na …………………………………… ponumerowanych stronach. 

16. Oświadczam/y, że Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących 

części zamówienia: 

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom: 
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Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom  

 

 

 

 

UWAGA: W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie 

powierzone Podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami 

własnymi Wykonawcy. 

 

17. Oświadczam, że zapoznałem się  oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13  lub  art.  14  RODO1  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  

bezpośrednio  lub pośrednio  pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  

zamówienia  publicznego  w  niniejszym postępowaniu2  Jednocześnie poinformowałem 

ww. osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający. 

1  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  

osób fizycznych  w    związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  

danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie). 

18. Oświadczam, że dostarczony sprzęt teleinformatyczny będzie posiadał legalne licencje na 

oprogramowanie opisane w OPZ – pkt. III. Licencje będą umożliwiały wykorzystanie 

sprzętu i oprogramowania zgodnie ze specyfiką działalności Zamawiającego. 

 

 

IV. ZASTRZEŻENIA  OFERENTA 

 

Zgodnie z przepisami o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji oraz zasadami  uczciwej konkurencji, 

wskazujemy i stwierdzamy, że następujące dokumenty załączone do niniejszej oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : 

1……………………………………………… 

2……………………………………………... 
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V. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku  podstaw  do  

wykluczenia   z  postępowania, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

3. Inne (jakie?)…………………………………………………. 

 

Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

      

      

 

 

*- Wykonawca usuwa niepotrzebne 


