
..................................................      …………….……………., dnia …………….. 2021 r. 
   (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

nr sprawy CJ/5/2021 
 
 

Dostawa i montaż trzech kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach nr 1, nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. 

Jagiellończyka w Jaworze. 

 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” trzech dwufunkcyjnych węzłów 

cieplnych i zabudowanie  (po jednym) w pomieszczeniu węzła (poziom parteru) w budynku mieszkalnym nr 1, nr 

2 i nr 3 przy ul. Jagiellończyka w Jaworze. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za kwotę : 

Węzeł dla budynku nr 1  

netto : ……………………………….. zł 

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

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

brutto : …………………………..……… zł 

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

Węzeł dla budynku nr 2 

netto : ……………………………….. zł 

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

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

brutto : …………………………..……… zł 

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

Węzeł dla budynku nr 3  

netto : ……………………………….. zł 

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

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

brutto : …………………………..……… zł 

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

Sumaryczna (za trzy węzły) kwota  

netto : ……………………………….. zł 

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



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

brutto : …………………………..……… zł 

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

3. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określonego w 
zapytaniu ofertowym, które są konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

4. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji, licząc od daty spisania bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru robót na okres :  …………. miesięcy (………….. lat). 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne 
informacje niezbędne do właściwego przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego. 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 14 dni 
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności, które wynoszą 21 dni od daty protokołu odbioru końcowego. 
10. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych. 
11. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
12.  Do oferty dołączamy : 

- kartę doboru wymienników ciepła, 
- schemat technologiczny węzła, 
- zestawienie podstawowych urządzeń.  

 

 

 

 

 

       ……………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

             do reprezentowania firmy) 


