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

 

FORMULARZ OFERTOWY 
nr sprawy CJ/15/2020 

 
Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn40/2xDn25 do budynku 

mieszkalnego przy ul. J. Poniatowskiego 16 w Jaworze. 

 

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

zadania inwestycyjnego składającego się z następujących etapów : 

Etap I – wykonanie projektu technicznego przyłącza 2xDn40 (z uzgodnieniami) od 

miejsca wpięcia do istniejącego trójnika TWR-40/40/40 przyłącza 2xDn40 usytuowanego 

w chodniku na wysokości budynku nr 21 przy ul. J. Poniatowskiego do punktu „A” 

(zaznaczonego na załączonej mapie) zakończonego trójnikiem TWR-40/40/25 i następnie 

od tego trójnika przyłączem 2xDn25 do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w 

piwnicy budynku wielorodzinnego ( znajdującego się na działce nr 2/2) przy ul. J. 

Poniatowskiego 16. W projekcie należy ponadto zaprojektować trójnik TWR-40/40/40 

celem w przyszłości podłączenia budynku kotłowni ZLK (w chodniku na wysokości wjazdu 

do ZLK przy budynku Poniatowskiego 16).   

Etap II – wykonanie wg powyższego projektu technicznego przyłącza preizolowanego 

2xDn40 o długości ok. 60 mb od miejsca wpięcia do istniejącego trójnika TWR-40/40/40 i 

przyłącza 2xDn25 o długości ok. 20 mb usytuowanego w chodniku zasilającego węzeł 

cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. J. Poniatowskiego 16. 

Podane długości poszczególnych przyłączy są orientacyjne, należy je zweryfikować 

podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

 

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

preizolowanego) wymienionego powyżej za kwotę : 

 

netto : ………………………………… zł 

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

 

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

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

brutto : ………………………………… zł 

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

3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie II etapu i skrócenie 

czasu jego realizacji o …………….. dni, czyli do dnia ……………………… 2021 r. 

4. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do 

poniesienia, celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót 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 ………………… 

 


