
………………………………………                                            Załącznik nr 1  

............................................................                                      znak sprawy: KZP-1/253/TT/74/18/UE                                                                           

………………………………………                                      
              (Nazwa i adres Wykonawcy)                        
 

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu (w sprawie  niniejszej oferty): 

Imię i nazwisko: …………………………..……….. 

Tel.* …………….……….. 

Fax.* …………………….. 

E-mail:* ……………………. 

* - należy wypełnić co najmniej dwie pozycje 

 

NIP: …................................................ 

REGON: …........................................ 
NR KRS*: …...................................... 

CEDiG*: …........................................ 

* - wypełnić jeśli dotyczy 

Oferta 
 

                                                                                                    Do:  ….....................................................                                                                                                                                                                   

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

                                                                                                              (Zamawiający) 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na: „Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych”, dla zadań: 

 a/ „Likwidacja grupowego węzła cieplnego A-3 na os. Baranówka IV w Rzeszowie poprzez budowę sieci i przyłączy 

wysokich parametrów oraz indywidualnych węzłów cieplnych” realizowanego w ramach Projektu pn. 

„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji 

grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy 

cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

b/ „Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Marszałkowskiej” realizowanego w ramach Projektu pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-

00-0008/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 
 

 

1.  Oferujemy wykonanie badań radiograficznych spoin zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

zwaną dalej SIWZ w oparciu o niżej wymienione ceny jednostko we,  za cenę :  
 

L.P Nazwa zadania 

Średnica 

zewnętrznej 

rury Dz [mm] 

Maksymalna 

ilość spoin* 

/szt./ 

Wartość netto 

za jedną sztukę 

spoiny [PLN] 

Wartość 

netto  

[PLN] 

        Cena  

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Likwidacja 

grupowego węzła 

cieplnego A-3 na os. 

Baranówka IV w 

Rzeszowie poprzez 

budowę sieci i 

przyłączy wysokich 

parametrów oraz 

indywidualnych 

węzłów cieplnych 

33,7/ 110 34       

2 42,4/ 125 200       

3 48,3/ 125 36    

4 60,3/ 140 121    

5 76,1/ 160 135    

6 88,9/ 200 116    

7 114,3/ 225 11    

8 139,7/ 251 108    

9 Przebudowa sieci 

ciepłowniczej przy  

ul. Marszałkowskiej 

48,3/ 125 18    

10 219,1/ 355 57    

RAZEM   

 



* podana ilość uwzględnia również ewentualne powtórne badanie spoin w przypadku niespełnienia wymagań norm:                                 

PN-EN 13480-5:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania (poziom jakości zgodnie z normą EN ISO 

5817:2007 poziom C, co odpowiada poziomowi akceptacji zgodnie z normą EN 12517 – poziom akceptacji 2).  
 

W przypadku negatywnej oceny (tj. niespełnienia wymagań w/w norm) wskazanej do badania przez Zamawiającego spoiny, 

koszt wykonania ponownego badania zostanie obliczony w odniesieniu wyłącznie do części obwodu spoiny,  która została 

ponownie przebadana, proporcjonalnie wg jednostkowej ceny wykonania przedmiotu zamówienia dla danej średnicy rurociągu. 
 

 

     Uwaga: Wszystkie wartości  muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.  

         Wykonawca winien wypełnić kolumny nr 5,6 i 7. 
 

2. Oświadczamy(y), że usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 

29.11.2019 r. 

3. Oświadczam(y), że posiadam(y) własne laboratorium / lub prawo do korzystania* w każdym czasie  

z laboratorium badań nieniszczących uznane przez Urząd Dozoru Technicznego spełniające kryteria normy PN-EN 

ISO/IEC 17025. 

* - niepotrzebne skreślić 

4. Zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2012 Rurociągi 

przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania (poziom jakości zgodnie z normą EN ISO 5817:2007 poziom 

C, co odpowiada poziomowi akceptacji zgodnie z normą EN 12517 – poziom akceptacji 2). 

5.  Oświadczam(y), że oferowane ceny jednostkowe ujęte w ofercie są niezmienne  przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

6. Oświadczam(y), że dysponujemy lub będziemy dysponować osobami uprawnionymi do wykonywania przedmiotu 

zamówienia.   

      7.  Oświadczam(y), że  zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej zasadami postępowania. 

8.  Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

9. Oświadczam (y), że podstawą do zapłaty będą dostarczone faktury wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i protokoły odbioru  sporządzone bez uwag i zastrzeżeń. 

10.  Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XVI i XVII SIWZ. 

11. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy /nie zamierzamy ( niewłaściwe skreślić ) powierzyć Podwykonawcy. 

12. Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, wg 

Rozdziału XVII SIWZ i zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na 

określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13.  Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną: 

 Oświadczam, że: 

a)   zatrudniam pracowników.* 

b)  mam zawarte umowy ze zleceniobiorcami lub zawrę umowę (-y) ze zleceniobiorcą (-ami) na potrzeby realizacji 

przedmiotowego zamówienia.* 

c)  nie zatrudniam pracowników i nie mam zawartych umów ze zleceniobiorcami oraz, że przy obliczeniu ceny oferty 

uwzględniłem wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, w tym wynagrodzenie, które 

obejmuje wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zamówienia w wysokości nie niższej niż minimalna stawka 

godzinowa określona  zgodnie z  przepisami Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 847), w ilości godzin: …………………….... * 

* - zakreślić właściwe 

14. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  

art. 14 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 (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

 

Integralną część oferty stanowią: 

1............................................................................ 

2............................................................................ 

3............................................................................ 

 

 

 

......................................., dnia..........................                                                             .................................................... 

   miejscowość                                                                                            (podpis Wykonawcy)                                                                                                            
 


