
"Oferta"

Część 3 - Termostaty

Lp. Zamawiane urządzenia Zaoferowane urządzenia 
Ilość                    

[szt.]

Wartość

jednostkowa netto 

[PLN]

Wartość netto 

(kolumna 4x5)                                    

[PLN]

Cena 

 (wartość netto + podatek 

VAT)                                        

[PLN]

1 2 3 4 5 6 7

1 Termostat TR/STB nastawa 60
0
C 74

2 Termostat TR/STW nastawa 90
0
C 14

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

Integralną część oferty stanowią:

                   Nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ...........................................................

REGON: ....................................................

NR KRS*: .................................................

…………...……………………………… Załącznik nr 3

................................................................... znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/3/19

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

1. Przedmiot zamówienia określony poniżej w tabeli, dostarczymy za cenę:

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

* - wypełnić jeśli dotyczy

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu:

Imię i nazwisko: …………………………..………..

Tel.* …………….………..

Fax.* ……………………..

E-mail:* …...……………….

* - wypełnić co najmniej dwie pozycje

             Do: ……………………………………………

                   ……………………………………………

                   ……….……………………………………

                   Nazwa i adres Zamawiającego

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na „Sukcesywną dostawę urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” , znak sprawy: 

KZP-1/253/TTZ/3/19, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, na następujących zasadach:

10. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia do umowy wg Rozdziału XV SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej  

oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SIWZ wraz z Załącznikami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                       

Ogółem w PLN

W tym obowiazujący ……..% podatek VAT na kwotę………….…...……………..…………. zł

Wykonawca winien wypełnić kolumny nr 3, 5, 6 i 7.

2.  Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty zawarcia umowy przez okres 18 miesięcy lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z umowy.

3.   Na oferowane urządzenia udzielam(y) gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.

4.   Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XIV SIWZ.

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

6.   Oświadczam(y), że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ wraz z Załącznikami.

7.   Oświadczam(y), że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i jest niezmienna, aż do chwili 

zrealizowania całości dostawy.     

8.   Oświadczam(y), że urządzenia będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia 

      do Zawiającego.

9.   Oświadczamy, że posiadam(y) deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

             Miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                      podpis(y)  Wykonawcy 

11. Oświadczam(y), że zamówienie zamierzamy /nie zamierzamy ( * niepotrzebne skreślić ) powierzyć Podwykonawcy.

12. 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.       

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

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

……………………………………........

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


