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FORMULARZ OFERTOWY 
nr sprawy CJ/14/2021 

 
Usunięcie awarii części ciśnieniowej kotła WR-10 nr 3 – kotłownia przy ul. 

Kuzienniczej 4 w Jaworze 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 4 sztuk rur DN32 w komorze paleniskowej 

kotła WR-10 nr 3, w którego zakres wchodzą niżej wymienione prace : 

- opracowanie i uzgodnienie technologii naprawy kotła z UDT we Wrocławiu, 

- przygotowanie miejsca pracy – odkrycie ściany bocznej kotła, demontaż izolacji, 

- wykonanie rusztowania wewnątrz komory kotła, 

- wykonanie próby wodnej ciśnieniowej w celu ustalenia ilości nieszczelnych rur, 

- wymiana nieszczelnych rur ekranowych DN32, wycięcie starych i wspawanie 

nowych odcinków rur wg uzgodnionej technologii, 

- wykonanie próby ciśnieniowej wodnej powykonawczej, 

- usunięcie innych ewentualnych nieszczelności zauważonych w czasie próby 

wodnej, 

- odbiór wykonanych robót przez inspektora UDT, 

- odtworzenie izolacji, demontaż rusztowania, 

- usunięcie gruzu i odpadów na wysypisko 

 

2. Oferujemy wykonanie wymienionego powyżej przedmiotu zamówienia za kwotę : 

 

netto : ………………………………… zł 

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

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

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

brutto : ………………………………… zł 

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

3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia i skrócenie czasu jego realizacji o 

…………….. dni, czyli do dnia ……………………… 2021 r. 

4. Oświadczamy, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty konieczne do 

poniesienia, celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

protokołu końcowego odbioru robót i podpisania przez inspektora UDT na okres 24 

miesięcy. 

6. Oświadczamy, że pracownicy posiadają uprawnienia i doświadczenie w 

wykonywaniu tego typu zamówień, 

7. Oświadczamy że firma dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

8. 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. 

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

daty złożenia oferty. 

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. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/przy udziale 

podwykonawców*. 

* niepotrzebne skreślić 

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

do reprezentowania firmy) 

…………………, dnia ………………… 


