Załącznik nr 1 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2111/01-01/16

/ Nazwa i adres wykonawcy /

..........................., dnia ...........................
OFERTA
Dla

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi, ul. Hoża 63/67; 00-681 Warszawa
Zakład Północny w Sopocie
1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w zakresie realizacji zadania pn.:
„Uszczelnienie i malowanie transformatorów prostownikowych na podstacjach
trakcyjnych: PT Gdynia Redłowo (4 szt.), PT Reda (2 szt.), PT Wejherowo (2 szt.)”
1.1.

Oferujemy wykonanie zamówienia określonego w SIWZ za cenę:
…………………………………………………………………………….………..(netto),

słownie: ............................................................................................................... zł (netto)
powiększoną o należny podatek VAT…………………………%
tj. za cenę:

........................................................ zł.(brutto)

słownie: .............................................................................................................. zł (brutto).
1.2.

Powyższa cena jest sumą poszczególnych kwot wyliczonych za usługę dla
obiektów wymienionych w SIWZ, tj.:

LP.

1

2

3

Nazwa zadania:

PT Gdynia
Redłowo (4 szt.)
PT Reda (2 szt.),
PT Wejherowo (2
szt.)

Cena netto w przeliczeniu za

Cena netto za wszystkie

1 transformator

transformatory w PT

(PLN)

(PLN)
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1.3.

2.

Na prace określone w SIWZ udzielamy: …………..… miesięcy gwarancji.

Ponadto:
2.1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.

2.2.

Oświadczamy, że spełniamy warunki przystąpienia do postępowania.

2.3.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.

2.4.

Oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem.

3. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i przyjmujemy bez
zastrzeżeń warunki płatności należności za wykonane prace (zgodnie z opisem
w projekcie Umowy – zał. Nr 3 do SIWZ) .
4. Oferta
i

kolejno

została

złożona

ponumerowanych

na
od

nr

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

stronach
do

nr

podpisanych

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

(łącznie

z niniejszym wypełnionym drukiem „Oferta”).
5. Osobą do kontaktu w sprawach niniejszej oferty jest:
………………………………………………………………………………………………………,
nr telefonu ………………………………………..,
e-mail: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………
Miejscowość, data

……….………………………..
Podpis Oferenta

