Załącznik nr 1
do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01-253/5/14

………………………………., dnia …………….
…………….………………………
……………………........................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
przedkładana dla PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Północny

Odpowiadając na ogłoszenie postępowania nr ………………………. oferujemy realizację
zadania pt.:
„Dostawa urządzeń do podstacji trakcyjnych 110/15/3kV”
„Rozdzielnice RZ i RS”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w określonego w postępowaniu
za cenę (netto-bez podatku VAT):

.......................................................... zł.
słownie: ......................................................................................................................... zł,
plus podatek VAT w wysokości …………………..…………………………….. zł,

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

................................................................................................. zł.

słownie: ................................................................................................................... zł,

1.1.

W oferowanej cenie uwzględniona została cena jednostkowa
rozdzielnicy dla jednego obiektu zgodnie z poniższym:

Urządzenie

Szafa

j.m.

ilość

Rozdzielnica potrzeb własnych
230/400V AC

FA1, FA2, FA3

kpl.

6

Rozdzielnica potrzeb własnych
220V DC

FC1

szt.

6

Rozdzielnica potrzeb własnych
230/400VAC i 220VDC

FG1

szt.

6

Cena netto Wartość netto Wartość brutto
(zł)
(zł)
zł

RAZEM WARTOŚĆ

2. Informujemy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
nr ………………………….. wraz z załącznikami, przyjmujemy bez zastrzeżeń
wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych zawartymi w niej
postanowieniami.
3. Wadium w kwocie ................................ zł (słownie: ................................. złotych)
zostało wniesione w dniu .......................... w formie .................................................
4. Udzielamy ……… m-cy gwarancji na dostarczone urządzenia
5. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni
licząc od upływu terminu składania ofert.
6. Załączniki do niniejszej oferty stanowią oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 9 SIWZ.
7. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia będziemy / nie będziemy*
korzystali z podwykonawców. Część zamówienia, która zostanie powierzona
podwykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. Zwrot wadium na rachunek Wykonawcy:
a) dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej:
Bank: .........................................................................................
Nr konta: .....................................................................................

b) dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej:
Adres:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
9. Informujemy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zawarte
są na stronach ………………………..………..… oferty lub zostały / nie zostały*
załączone do oferty jako jej odrębna część.
10. Formularz

ofertowy

wraz

z

załącznikami

zawiera

…..……..….

kolejno

ponumerowanych stron.
11. Osobą

do

kontaktu

w

sprawach

niniejszej

oferty

jest

………………………………………………,nr telefonu …………………………………..,
nr faksu ……………………..,

e-mail ………………………………………

..………………………………………..…
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
* - niewłaściwe skreślić

