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Załącznik Nr 1 do SWZ 
………………………………………. 
Pieczęć oferenta 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
do zapytania ofertowego nr  TP/POIS/03/004/2020 

 
Dostawa naczyń przeponowych dla zadania: Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa 

przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzła grupowego w 

mieście Puławy. 

 

I. NAZWA I ADRES OFERENTA: 
 
Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr tel:............................................................................................................................... 

NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr KRS (jeśli dotyczy):…………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………. 

II. WARTOŚĆ OFERTY 

Lp OPIS  j.m. 
Ilość 

[szt/kpl] 
Cena jedn. 
netto 

Wartość netto 
Wartość 
brutto 

1 

Naczynie przeponowe do 
instalacji grzewczych, o 

pojemności nominalnej 50 
dm3, 6 bar/120°C, stojące, z 

membraną niewymienną70°C 

szt. 34 

      
Typ urządzenia 

 
 

Producent  

2 

Naczynie przeponowe do 
instalacji grzewczych, o 

pojemności nominalnej 25 
dm3, 6 bar/120°C, stojące, z 

membraną niewymienną70°C 

szt. 3 

   
Typ urządzenia 

 
 

Producent  
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3 

Złącze samoodcinające dn20 
szt. 37 

      
Typ urządzenia 

 
 

Producent  

  

 

 

 

RAZEM 

    

III. DATA PRZYGOTOWANIA 

Data przygotowania oferty:………………………………………………………………………………………… 

IV. DANE OSOBY DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………. 

V. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr TP/POIS/03/004/2020, 

nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem 

konieczne informację do przygotowania oferty. 

VI. ZAŁĄCZNKI DO OFERTY 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- 

stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ; 

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania- 

stanowiące Załącznik Nr 4 do SWZ; 

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów: Zobowiązanie 

podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia( dotyczy polegania na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów)- wg Załącznika Nr 5 do 

SWZ; 

4. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do 

oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie 

poświadczona kopia, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych 

dokumentów załączonych do oferty. 
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5. Zatwierdzony wzór umowy Załącznik Nr 7 do SWZ; 

6. Zatwierdzone porozumienie w sprawie przetwarzania danych Załącznik Nr 8 

do SWZ; 

7. Inne dokumenty i oświadczenia, jeżeli wynika tak z treści SWZ. 

 

 

VII. PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I 

SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU 

 

…………………………….  ………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość i data  Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis osoby/osób upoważnionych 
    do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta 


