Sprawa Nr 2/2021

nazwa i adres Wykonawcy ………………………………….
………………………….......................................................
………………………………………………………………….
PESEL ……………………………………………………….
(dot. wykonawców wpisanych do CEIDG RP oraz wykonawców będących osobami fizycznymi)

NIP ……………………………………………
KRS ............................................................

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody
i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie Prawa zamówień publicznych (dalej
„uPzp” - Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, w tym wzorem umowy, to jest zamówienia obejmującego
*Zadanie I / * Zadanie II :
•

w ramach „Zadania I”*

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do
oferty za cenę brutto: _______________(słownie : ______________________________),
a w tym :
−
−

za dostawę i montaż urządzeń _____________ PLN brutto
za odczyty urządzeń pomiarowych łącznie przez 60 miesięcy __________ PLN brutto,

2) ilość udostępnianych odczytów w skali miesiąca _______
3) możliwość odczytu automatycznego bez konieczności obecności osoby odczytującej
w budynku lub jego pobliżu TAK / NIE*
4) możliwość zamówienia dodatkowych usług w formie monitorowania ciągłego urządzeń poprzez
automatyczne wykrywanie przecieków, oddziaływania pola magnetycznego, ponad
normatywnego zużycia z przekazywaniem radiowym tych informacji do systemu TAK / NIE*
•

w ramach „Zadania II”*

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do
oferty za cenę brutto: _______________________ (słownie: ________________________)
2) wartość impulsu nakładki wodomierza ______l/imp.
2. *W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołujemy się na zasoby innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 uPzp :
nazwa (firma) podmiotu ……………………………………………………….
dotyczy spełniania warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 uPzp w zakresie opisanym
w SWZ,
2) nazwa (firma) podmiotu:……………………………………………………………………………….
dotyczy spełniania warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 uPzp w zakresie opisanym
w SWZ,

3. *Zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następującej/ych części zamówienia :
1) wykonanie części dotyczącej………………………….podwykonawcy1………………….
…………adres: ……………………………………………………………………………………………
2) wykonanie części dotyczącej………………………….podwykonawcy2………………….
…………adres: ……………………………………………………………………………………………
4. Oświadczamy, że:
1) wykonamy zamówienie zgodnie z SWZ wraz z załącznikami do SWZ,
2) zapoznaliśmy się z:
a) dokumentami zamówienia,
b) warunkami zamówienia i akceptujemy je oraz, że w razie wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu,
na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w załączonej do SWZ wzorem umowy,
3) jestem/śmy *mikro, *małym lub *średnim przedsiębiorstwem, *jednoosobową działalnością
gospodarczą, *osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
4) do oferty zostały załączone następujące dokumenty:
a) oświadczenia
o
niepodleganiu
wykluczeniu,
spełnianiu
warunków
udziału
w postępowaniu,
b) *pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
c) *zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy),
d) *oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeśli dotyczy),
e) *oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w art.117 ust. 4, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
(jeśli dotyczy),
f) wypełniona Tabela elementów scalonych dla Zadania, którego dotyczy oferta,
g) następujące próbki ……………………………………………………………………………….. :
…………………………………………………………………………………………………… .
5. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 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) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest P. ..........................................................osiągalna/y
pod adresem e-mail: ………….............................…………........ ….(precyzyjne wskazanie adresu email jest konieczne w celu zapewnienia komunikacji z Zamawiającym)
7. Oświadczam/y że jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie:.....................................................................................................................................
(podać rodzaj i Nr dokumentu)

_____________________________________
podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

*niepotrzebne proszę skreślić

1
2

Nazwa podwykonawcy i jego adres (o ile te dane są już Wykonawcy znane)
Nazwa podwykonawcy i jego adres (o ile te dane są już Wykonawcy znane)

