
OFERTA 

 

........................................, dnia .............................. 
                                      miejscowość                    data 
1. Zamawiający: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Paczkowie, 
ul. Miraszewskiego 3; 48-370 Paczków 

 
F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 
2. Wykonawca: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 

 

  

 
 

 

  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
3. Przedmiot zamówienia 
Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przed-
miotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i mon-

taż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Paczkowie”. 
 

WYNAGRODZENIE ZA CAŁKOWITE WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Cena netto 
 

Słownie 

 
 

 

 
Termin wykonania zamówienia 
 

 
01.06.2020 r. 

 

Termin płatności 
 

Okres gwarancji 
 

 miesięcy 

 

 
 
4. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności wskazane w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ.  
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i 

wykonania zamówienia.  
8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia. 
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i projektu umowy załączonej do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że przyjmujemy je w całości. W przypadku 
wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do:  
- podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. Oświadczamy, że złożona oferta  



□ nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług; 

 
□ prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi 

Wartość bez kwoty 
podatku 

kwota podatku od towarów i usług, która powinna być 
doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z 
treści złożonej oferty 

   

   

 
12. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że: 

 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa                       

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 

związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania: 

 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 

Numery stron w ofercie 

od do 

    

    

 

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………………………………. 
 

16. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury 
przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i 
umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.   

17. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję): 

 Mikroprzedsiębiorstwo 
 Małe przedsiębiorstwo 
 Średnie przedsiębiorstwo 

18. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 
 

**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). 

 
 
 

Podpis(y) Wykonawcy(ów): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 



Lp. 
Nazwa 

urządzenia 
Wymagane parametry 

Oferowane urządzenie 

Opis oferowanego 
urządzenia (para-
metry techniczne 
dokumentujące 
równoważność 
z wymaganiami 
dokumentacji 
przetargowej) 

Typ 
Model 

Producent 

Karta katalogowa 
oraz inne doku-

menty zawierają-
ce parametry 

równoważności 
maszyn, urzą-

dzeń 
i wyposażenia 

Miejsce zainsta-
lowania 

urządzenia 
(nazwa Zama-
wiającego lub 
użytkownika, 
adres, dane 
kontaktowe) załącznik  

nr ….. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Zestaw 
pompowy 

1. Pompy normalnie 
ssące, pionowe wirowe 
wielostopniowe z prze-
twornicami częstotli-
wości o wysokiej 
sprawności zabudo-
wanymi fabrycznie na 
silnikach pomp 

2. Materiał korpusu 
pompy: stal nierdzew-
na AISI 316 
3. Materiał wirników:  
stal nierdzewna AISI 
304 
4. Uszczelnienie pom-
py: kasetowe HQQE, 
umożliwiające demon-
taż i montaż uszczel-
nienia bez demontażu 
głowicy i silnika. 
5. Klasa sprawności 
silnika: minimum IE5 
6. Kolektory ssawny i 
tłoczny wykonany ze 
stali DIN W. Nr 
1.4571/AISI 316 Ti 
7. Pompy i kolektory 
fabrycznie zamonto-
wane na płycie pod-
stawy ze stali DIN W. 
Nr 1.4301 
8. Zestaw wyposażony 
w 5 pomp pionowych 
wielostopniowych z 
przetwornicami czę-
stotliwości nabudowa-
nymi na silnikach 
9. Punkt pracy zesta-
wu przy równoczesnej 
pracy czterech pomp 
(bez uwzględnienia 
ciśnienia na wlocie do 
zestawu) Q=120 m3/h 
przy ciśnieniu 55 
mH2O oraz 
Q=100m3/h przy 
ciśnieniu 60 mH2O 
10. Moc silnika jednej 
pompy max 7,5kW 
11. Sprawność jednej 
pompy w zadanym 
punkcie pracy zestawu 
nie mniejsza niż 72% 

12. Moc P2 pobierana 
przez zestaw w zada-
nym punkcie pracy nie 
większa niż 5,0kW 

       



13. NPSH zestawu w 
zadanym punkcie 
pracy nie większa niż 
3,5m 
14. Kolektory ssawny i 
tłoczny DN150 
15. Pompy zasilane 
poprzez przetwornice 
częstotliwości nabu-
dowane na silnikach 
pomp. 

 
 
 
 
 
 
..........................., dn. _ _ . _ _ .2020                                                          

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

(Podpis osoby/osób uprawnionych 
                                                                                                                                                                                                                                               

do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                                                                                                            

w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć) 
 

 

 


