Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy
:………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Zamawiający: ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o.76-200 Słupsk ul Koszalińska 3 D

Zadanie :
„Modernizacja instalacji odpylania spalin dla kotłów WR-10 nr 1 i WR-25 nr 2 w
Kotłowni Rejonowej nr 2 w Słupsku”
1. Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych
Warunków Zamówienia i złożoną ofertą za kwotę:
WARIANT I – inwestycja w roku 2018
Kwota [zł]

WR-10 nr 1

WR-25 nr 2

Netto
Brutto
Suma Netto : …………………….. zł.
(słownie:……………………………………………………………)
Stawka i kwota podatku VAT ……….% tj…………………..zł.
(słownie:…………………………….
………………………………………………………………………………………………
………..)
Suma Brutto: ……………………. zł.
(słownie:…………………………………………………………….)
WARIANT II – inwestycja w roku 2020
Kwota [zł]
Netto

WR-10 nr 1

WR-25 nr 2

Brutto
Suma Netto : …………………….. zł.
(słownie:……………………………………………………………)
Stawka i kwota podatku VAT ……….% tj…………………..zł.
(słownie:…………………………….
………………………………………………………………………………………………
………..)
Suma Brutto: ……………………. zł.
(słownie:…………………………………………………………….)

Netto : …………………….. zł. (słownie:
…………………………………………………………)
Stawka i kwota podatku VAT ……….% tj…………………..zł.
(słownie:……………………………………………………..………………………………
……..)
Brutto: ……………………. zł. ( słownie:
………………………………………………………….)
Oświadczamy, że układy odpylania zapewnią spełnienie standardów emisyjnych
obowiązujących po 01.01.2023 tj. 100 mg/m3u przy zawartości tlenu 6% w spalinach dla
całego zakresu obciążeń kotła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 07
listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji,
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014,
poz. 1546)
2. Roczne koszty eksploatacji:
WR-10 nr 1

WR-25 nr 2

Kwota [zł]
3. Termin płatności faktur
……………………………………………………………………………
4. Sprawność układów
…………………………………………………………………………………
5. Czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia
awarii……………………………………………
6. Koszty serwisowania w zł/kocioł/rok …………………………………………………

7. Maksymalny czas dostawy części zamiennych w przypadku
awarii………………………………
8. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach
oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
we wskazanym okresie tj. :
………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………
……
10. Na prawidłowe wykonanie oraz działanie wykonanych przez nas instalacji odpylania
udzielamy gwarancji na okres…………… m-cy od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego dla poszczególnych zadań zgodnie z ofertą. *
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, w tym z projektem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do
właściwego przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.
12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności wskazane w projekcie umowy.
14. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez
wzywania służb producenta i ponoszenia kosztów przez Zamawiającego (w przypadku
usług objętych gwarancją).
15. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
16. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………
17. W załączeniu przedstawiamy opis wykonania zamówienia.
18. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)…………………………………………
b)………………………………………....
c)…………………………………………
d)…………………………………………

……………………………………………
(Podpis osoby upoważnionej)
*) Uwaga: Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat.

