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

 

FORMULARZ OFERTOWY 
nr sprawy CJ/15/2020 

 
Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy 

ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” zadania 

inwestycyjnego zawierającego : 

A) wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z : 

I) projektu budowlanego (zawierającego m.in. specyfikację materiałów 

preizolowanych) pozwalający na rozpoczęcie robót w trybie artykułu 29a ustawy 

Prawo Budowlane.  

II) projektu budowlanego wykonawczego (wraz z kosztorysami) przyłączy 

cieplnych preizolowanych dla następujących etapów : 

Etap I – wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn65 długości ok. 70 mb od wpięcia 

w komorze do sieci tradycyjnej 2xDn300 (znajdującej się na działce nr 132/4) do 

trójnika Dn65/50/40 zlokalizowanego na działce nr 243/7 i od trójnika Dn65/50/40 

przyłącza preizolowanego 2xDn40 długości ok. 35 mb do budynku mieszkalnego nr 

1, 

Etap II – wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn50 o długości ok. 70 mb od 

trójnika Dn65/50/40 do trójnika Dn50/40/40, przyłącza preizolowanego 2xDn40 o 

długości ok. 10 mb od trójnika Dn50/40/40 do budynku nr 2, 

Etap III wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn40 długości ok. 65 mb od 

trójnika Dn50/40/40 do budynku mieszkalnego nr 3, 

zlokalizowanych przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze. 

B) wykonanie powyższych przyłączy wg wykonanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej. 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (składającego się z PT i przyłączy 

preizolowanych) wymienionych powyżej za kwotę : 

A) Projekt techniczny, pozwalający na realizację całości zadania ( obejmującego trzy 

etapy) : 

netto : ………………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

stawka i kwota podatku VAT : ……… %, tj. …………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

brutto : ………………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

B) Wykonanie przyłącza Etap I 

netto : ………………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

stawka i kwota podatku VAT : ……… %, tj. …………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 



brutto : ………………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

Wykonanie przyłączaVM Etap II 

netto : ………………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

stawka i kwota podatku VAT : ……… %, tj. …………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

brutto : ………………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

Wykonanie przyłącza Etap III 

 

netto : ………………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

stawka i kwota podatku VAT : ……… %, tj. …………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

brutto : ………………………………… zł 

słownie : …………………………………………………………………… złotych. 

3. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do poniesienia, 

celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji, licząc od daty spisania 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót na okres ………… miesięcy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, 

że zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania i złożenia 

oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez 2 tygodnie od daty 

złożenia oferty. 

7. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych. 

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/przy udziale 

podwykonawców*. 

* niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

do reprezentowania firmy) 

…………………, dnia ………………… 

 


