
Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców. Załącznik nr 1 – wzór Formularza oferty. 

Nazwa Zamówienia: Kontrakt 10A - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 
oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach Projektu  

pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.  
Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2015 

1 

  

FORMULARZ OFERTY 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

DLA ZAMÓWIENIA: 

Kontrakt 10A - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 

oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach Projektu  

pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa” 

 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: DO.JRP.ZP-1/2015 

 

1. Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o.  

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9    tel. centr. 44 634 90 00, 

97-400 Bełchatów                                                        fax.: 44 633 83 06, 44 634 90 05 

woj. łódzkie           www.wodkan-belchatow.pl 

Polska 

 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1.   

2.   

 

2.1. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

2.2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego Zamówienia, 

2) Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego Zamówienia zgodnie  

z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi: 

 ………………………. PLN netto (słownie: …………………………… PLN); 

 VAT ……..% w wysokości: …………PLN (słownie: ………………….PLN); 

 ………………… PLN brutto (słownie: ………………………………… PLN). 
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Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia 

oraz podatki obowiązujące na terenie Polski, w tym podatek VAT i została wyliczona  

w oparciu o opis podany w punkcie 19 IDW. 

 

Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie cen robót wchodzących w skład niniejszego 
zamówienia 

 

Lp. Roboty/Obiekt 
Cena netto             

w PLN 
Podatek 
VAT ….% 

Cena brutto             
w PLN 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. Komora Krat     

1. Komora krat     

1.1 Roboty remontowo - budowlane    

1.2 Instalacja elektryczna wewnętrzna    

1.3 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi    

2. Budynek na kontener     

2.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane 
   

2.2 Instalacja elektryczna wewnętrzna    

2.3 Instalacje wewnętrzne     

3. Studnia zbiorcza     

3.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane     

3.2 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi     

4. Biofitr     

4.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane     

4.2 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi     

4.3 Instalacja elektryczna wewnętrzna     

II. Osadnik wstępny OWS     

1. 
Technologia wraz z instalacjami 
wewnętrznymi 

    

III. 
Pompownia osadu wstępnego i części 
pływających 

    

1. Pompownia PCP1     

1.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane     

1.2 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi     

1.3 Instalacja elektryczna wewnętrzna 
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2. Pompownia PCP2+POW 
    

2.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane 
    

2.2 Instalacja elektryczna wewnętrzna     

2.3 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi     

3. Pompownia KOW     

3.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane     

3.2 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi     

3.3 Instalacja elektryczna wewnętrzna     

4. Modernizacja fermentera    

IV. Piaskownik     

1. Piaskownik     

1.1. Roboty konstrukcyjno - budowlane     

1.2. Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi     

1.3. Instalacja elektryczna wewnętrzna     

2. Pompownia wody technologicznej     

2.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane    

2.2 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi    

2.3 Instalacja elektryczna wewnętrzna     

V. Zbiornik defostatacji     

1. Zbiornik defostatacji     

1.1. Roboty konstrukcyjno - budowlane     

1.2. Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi     

1.3. Instalacja elektryczna wewnętrzna     

2. Stacja PIX     

2.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane     

2.2 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi    

2.3 Instalacja elektryczna wewnętrzna 
    

3. Pompownia filtratu     

3.1 Roboty konstrukcyjno - budowlane    

3.2 Technologia wraz z instalacjami wewnętrznymi    

3.3 Instalacja elektryczna wewnętrzna     
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VI. 
Stacja zlewna ścieków dowożonych  
z oczyszczalni przydomowych 

    

1. Roboty konstrukcyjno - budowlane     

2. 
Technologia wraz z instalacjami 
wewnętrznymi 

   

3. Instalacja elektryczna wewnętrzna     

VII. Stacja zlewna ścieków przemysłowych     

1. Roboty konstrukcyjno - budowlane    

2. 
Technologia wraz z instalacjami 
wewnętrznymi 

   

3. Instalacja elektryczna wewnętrzna     

VIII. Renowacja kanału fi 1200     

IX. 
Wykonanie zewnętrznego zasilania 
energetycznego (w tym rozbudowa 
istniejącego zasilania) 

    

X. 
Wykonanie systemu automatyki (w tym 
rozbudowa SCADA) 

    

XI. Wykonanie sieci zewnętrznych     

1. Rurociągi wody technologicznej     

2. Rurociągi tłoczne ciśnieniowe     

3. Rurociągi  grawitacyjne     

4. Rurociągi dezodoryzacji     

5. Rurociągi PIX     

6. Wodociągi     

XII. Wykonanie elementów komunikacji     

1. Drogi wewnętrzne     

2. Chodniki i opaski z kostki betonowej     

3. Ogrodzenie     

XIII. 

Naprawy uszkodzeń powstałych podczas 
wykonywania prac budowlanych w ramach 
Kontraktu 10, według Tabeli nr 5 z Części III 
Opis przedmiotu zamówienia 

    

XIV. 
Likwidacja, przebudowa, rozbudowa lub 
modernizacja obiektów istniejących  
w związku z planowanym zadaniem 
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Tabela 2. Koszty i roboty pozostałe 

 

Lp. Roboty/Obiekt 
Cena netto             

w PLN 
Podatek 
VAT ….% 

Cena brutto   
w PLN 

1. 
Wykonanie i umieszczenie tablicy pamiątkowej 
oraz jej konserwacja    

2. Pozostałe koszty ogólne    

 RAZEM cena brutto w PLN    

 

 

 Pozycja „Razem cena brutto w PLN” tabeli 1: …………………..PLN 

             Pozycja „Razem cena brutto w PLN” tabeli 2: …………………..PLN 

              

                                                                        Razem: …………………..PLN 

Otrzymane wartości pozycji „Razem” muszą być wykazane  w ust. 2.2. punkt 3) tiret 3 

„cena mojej (naszej) oferty” niniejszego załącznika. 

4) Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia wraz z uzyskaniem przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie:  

do 15.09.2016 r. 

5) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 

6) Na wykonanie zamówienia udzielam/y Zamawiającemu: 

 Gwarancji jakości na okres ……………. miesięcy (wymagany minimalny termin 

wynosi 60 miesięcy oraz maksymalny 84 miesiące) ; 

 Rękojmi za wady na okres 60 miesięcy. 

7) Akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

8) Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z załączoną do SIWZ dokumentacją 

projektową, w tym z projektami wykonawczymi, oraz że uznaję(emy) ją za 

wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia, 

9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 

pkt.12 IDW, 

10) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]2, 

11) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 

12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), [żadne z informacji 

zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom podstępowania]2 
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L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone 
cyfrą) 

od do 

1.   
2.   
__________________________                                                                                                                 
2Wykonawca usuwa niepotrzebne 

13)  [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonawstwa żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom]2: 

 
L.p. Nazwa części zamówienia 

1.  
2.  
3.  

 
3. Podpis(y): 

 
L.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię 

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość  
i data 

1.      

2.      

 


