
Załącznik nr 12 
znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/1/19/UE                                                                          

                                       
...............................................                 
............................................... 
............................................... 
     (nazwa i adres wykonawcy) 
 
NIP: ................................................... 

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

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

CEDiG*: ........................................... 
* - wypełnić jeśli dotyczy 
 
Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu (w sprawie  niniejszej oferty): 

Imię i nazwisko: ………………………..…. 

Tel.*: …………………………………..….. 

Faks.*: …………………………………..…. 

Email*: ………………………………….... 

* - wypełnić co najmniej dwie pozycje 
 
adres skrzynki ePUAP …………………..  
                 

„Oferta” 
 

                                       Do:  .............................................................  
                                                                                                                      ............................................................. 

                                                                                  ............................................................                      
                                                                                                                             (Zamawiający) 

  
 Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 

mm od komory G-9 przy Al. Powstańców Warszawy do komory G-9-6 przy ul. Cichej w Rzeszowie”, 
znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/1/19/UE:  

 

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową określoną w SIWZ, 
wymaganiami Zamawiającego określonym w SIWZ wraz z Załącznikami. 

 

2. Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia wykonam(y) z własnych materiałów,  
za wynagrodzenie ryczałtowe brutto :  ............. zł, ( słownie : ............................................................ zł), 

w tym obowiązujący ……% podatek VAT na kwotę : .......... zł , ( słownie : ......................................... zł), 

wartość netto : .......... zł. ( słownie : ........................................................................................................ .zł), 
 

3. Oświadczam(y), że roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:  
1.1. Roboty technologiczne umożliwiające przepływ czynnika grzewczego: pomiędzy 20.05.2019 r., a 

30.08.2019 r.  
1.2. Roboty odtworzeniowe i porządkowe: do 15.10.2019 r. 

 

 Uwagi:  
 Wszelkie terminy rozcięć, przepięć nowoprzebudowanych sieci ciepłowniczych oraz zaślepień należy 

uzgadniać  z min. 14 dniowym wyprzedzeniem z Działem Eksploatacji Zamawiającego. 
 

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych. 
Prace porządkowe należy wykonywać łącznie z robotami odtworzeniowymi. 
 

 

  3.3 Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu końcowego 
odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń. 

3.4 Miejsce wykonania zamówienia:  w rejonie ul. Cichej  w Rzeszowie. 
  



4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją 
opisującą przedmiot i zakres zamówienia. 
Wynagrodzenie obejmuje całość robót zgodnie z opisanym w Rozdziale III SIWZ przedmiotem 
zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ wraz z Załącznikami i uwzględnia 
wszelkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia i jest niezmienna, aż do chwili jego zrealizowania. 

 

5. Oświadczam(y), że na przedmiot zamówienia udzielam(y) gwarancji jakości i rękojmi na okres 
……………..miesięcy. 

 

6. Oświadczam(y), że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą spełniać 
wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z Załącznikami, w szczególności w Warunkach 
Technicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6, Załącznikiem nr 7, Załącznikiem nr 8 i Załącznikiem nr 9 do 
SIWZ oraz spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz będą posiadać 
deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz będą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

 

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

8. Oświadczam(y), że  do wykonania przedmiotu zamówienia zastosujemy materiały preizolowane 
w technologii.............................................., produkowane przez ..................................................................... . 

 

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

 

Zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia: ……….……podwykonawcom: …….………….* 
 * W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy wypełnić tą część 

formularza oferta i wskazać firmy podwykonawców. 
 

10. Oświadczam(y), że geodeta biorący udział w realizacji zamówienia posiada wymagane uprawnienia, 
opisane szczegółowo w Załączniku nr 10 do SIWZ. 

 

11. Oświadczam(y), że dokonałem/liśmy wniesienia wadium w wysokości ....................zł                            
Wadium zostało wniesione w formie: ................................................................. . 
Zwrot wadium należy przekazać na konto * .................................................................................................  . 
* dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu. 
 

12. Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
umowy, wg Rozdziału XIX SIWZ, w tym warunki płatności tam określone 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. Oświadczam(y), że w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

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. 

 
    
    ………………………………………………………… 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

 


