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zał. nr 2 do SWZ 

         

....................................... 
   (pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA 
 
dot. sprawy: P/03/2020 
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 

 
wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich w ramach przedsięwzięcia pod 
nazwą: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Zambrów” 
 
nazwa firmy:  ........................................................................................................................................... 
 
dokładny adres:   ...................................................................................................................................… 
 
NIP:  .......................................................             REGON:   ....................................................................…. 
 
telefon:   .................................................              e-mail:   …………………………………………..........…………….... 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 
 

Wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich do zadań: 
➢ zadanie nr 4 „"Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. rtm. Witolda 

Pileckiego długość sieci: 240 m" 
➢ zadanie nr 5 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Białostockiej 

długość sieci: 329 m" 
➢ zadanie nr 6 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Bema                           

długość sieci: 120 m" 
➢ zadanie nr 7 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Mazowieckiej                   

długość sieci: 303 m" 
➢ zadanie nr 8 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej                         

długość sieci: 438 m oraz budowa 13 nowych indywidualnych węzłów cieplnych w 
miejsce częściowo zlikwidowanego węzła grupowego przy ul. Legionowej 4" 

➢ zadanie nr 9 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Wyszyńskiego                          
długość sieci: 697 m" 

➢ zadanie 10 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Wilsona długość 
sieci: 500 m oraz budowa 12 nowych indywidualnych węzłów cieplnych w miejsce 
zlikwidowanego węzła grupowego przy ul. Wilsona 2" 

 
wg „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia” – zał. nr 1 do SWZ/umowy oraz innych zapisów w 
SWZ  
za cenę: 
Cena netto za dokumentację i nadzór autorski  :  ........…..............…   zł  (słownie: ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………) 
 
Podatek VAT ………..….. %          tj.  ……………………. zł 
 
Cena brutto za dokumentację i nadzór autorski  :  .........................…..............…   zł  (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
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Oświadczamy, że: 
1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
2) zamówienie wykonamy w wymaganym terminie:  

− Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 
➢ zadanie nr 4 „"Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Witolda 

Pileckiego długość sieci: 240 m" – do 31.01.2021 roku 

➢ zadanie nr 5 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Białostockiej 

długość sieci: 220 m" - do 31.01.2021 roku 

➢ zadanie nr 6 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Bema                           

długość sieci: 120 m" - do 31.01.2021 roku 

➢ zadanie nr 7 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Mazowieckiej                   

długość sieci: 346 m" - do 31.12.2021 roku 

➢ zadanie nr 8 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej                         

długość sieci: 438 m oraz budowa 13 nowych indywidualnych węzłów cieplnych w 

miejsce częściowo zlikwidowanego węzła grupowego przy ul. Legionowej 4" - do 

31.12.2021 r. 

➢ zadanie nr 9 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Wyszyńskiego                          

długość sieci: 697 m" - do 31.12.2021 roku 

➢ zadanie 10 "Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Wilsona długość 

sieci: 500 m oraz budowa 12 nowych indywidualnych węzłów cieplnych w miejsce 

zlikwidowanego węzła grupowego przy ul. Wilsona 2" - do 31.12.2021 roku 

− Nadzór autorski: w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych. 
 

3) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, w tym „Szczegółowym Opisem Przedmiotu   
Zamówienia” i wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

4) przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi zamówienia; 
5) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
6) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, 

a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 
7) znajdujmy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
8) jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem VAT; 
9) nie otwarto naszej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
10) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert,  
11) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne*,  uzyskaliśmy  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności*, uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*; 

12) w razie wygrania postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego; 

13) oświadczamy, że na czas wykonywania umowy dysponujemy/będziemy dysponować osobami  
        zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania  
        w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
        gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiednie, a przed 
        podpisaniem umowy przedstawimy uprawnienia tych osób i zaświadczenia o przynależności do  
        właściwej Izby Inżynierów oraz inne dokumenty wymagane w Rozdziale VII SWZ. 
 

 * niepotrzebne skreślić 
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Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w naszym imieniu Podwykonawcy – 
podać zakres prac, oraz nazwę Podwykonawcy,  
jeśli Podwykonawca jest znany na etapie składania oferty): 
 
Zadanie 4/ Zadanie 5/ Zadanie 6/ Zadanie 7/ Zadanie 8/ Zadanie 9/ Zadanie 10* 
 

− ………………………………………………………………………………………………………..……………………….… 
 

− …………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

− …………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

Jeśli na etapie składania oferty Wykonawca nie zna Podwykonawców lub nie wie, czy będzie 
powierzał część/zakres zamówienia Podwykonawcy – należy zamieścić odpowiedni zapis powyżej. 
 
 
Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza*: 
 
W sprawie zawarcia umowy: 
 
………………….………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
telefon: ………………………………………                       e-mail: ……………………………………………… 
 
 

Do kierowania sprawami projektowym (zgodnie z zapisem w paragrafie 11 ust.1 umowy): 
 
………………….………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
telefon: ………………………………………                       e-mail: ……………………………………………… 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  
w art. 13 lub 14 RODO 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia w nin. postępowaniu*. 
1) 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). 

* 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). 

 
 
 
 
.......................................................                                   ...................................................... 
        Miejscowość i data                               Podpis i pieczęć osób uprawnionych 


