Załącznik nr 5 do WZ

OFERTA
na wykonanie usług
Przetarg nieograniczony
organizowany przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień w Energa-Operator SA
Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających, czyszczenie urządzeń oczyszczających i szczelnych mis olejowych
pod transformatorami oraz badanie laboratoryjne wód opadowych pobrane próbkami za urządzeniami oczyszczającymi
wraz z odbiorem powstałych w ramach świadczonej usługi odpadów na terenie obiektów elektroenergetycznych
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
ZAMAWIAJĄCY:

ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin
NIP 583-000-11-90
REGON 190275904-00050

WYKONAWCA:
Nazwa:...............................................................................................................................................................
Adres:................................................................................................................................................................
NIP: .............................., REGON: ................................, tel., …………………………, mail: ……………………………..
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Warunkach Zamówienia,
tj. wykonanie usług
Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających, czyszczenie urządzeń oczyszczających i szczelnych mis olejowych
pod transformatorami oraz akredytowane badanie laboratoryjne wód opadowych pobrane próbkami za urządzeniami
oczyszczającymi wraz z odbiorem powstałych w ramach świadczonej usługi odpadów na terenie obiektów
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie:
Sprawa ZN/3091/505MZE/2018/1
- ogółem cena netto (bez podatku VAT)........................................ zł
(słownie zł .................................................................................................................................)
Podatek VAT 23%: ............................................... zł
- ogółem cena brutto (z podatkiem VAT)....................................... zł
(słownie zł .................................................................................................................................)
Na ww. wartości składają się następujące ceny jednostkowe:

Lp.

Elementy przedmiotu zamówienia

Szacowana ilość
/ 3 lata

Cena jednostkowa
netto zł /szt

Wartość netto [zł]
Poz. 3 x 4

Wartość brutto [zł]
Poz. 5 + VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Przegląd eksploatacyjny urządzeń
oczyszczających

198 szt.

2.

Czyszczenie urządzeń oczyszczających dla
jednego obiektu wraz z odbiorem odpadów

10 szt.

3.

Czyszczenie szczelnej misy olejowej pod
transformatorem wraz z odbiorem odpadów
Badanie laboratoryjne wód opadowych wraz
z akredytowanym poborem próbek za
urządzeniami oczyszczającymi

4.

10 szt.
24 szt.
SUMA

Ceny wskazane w powyższej tabeli są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Osoba wskazana do kontaktu ........................ tel. ............................. adres e-mail: …………………………

Załącznik nr 5 do WZ
Termin związania ofertą wynosi 45 dnia.
Warunki płatności wszystkich faktur wynosi: 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

zapoznaliśmy się Warunkami Zamówienia do przetargu, nie wnosimy do nich zastrzeżeń, akceptujemy je w całości i składamy
ofertę zgodną z wymogami określonymi przez Zamawiającego;
cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;
prowadzimy działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni od daty upływu terminu składania ofert;
zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
w trakcie realizacji robót zobowiązujemy się do przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego i do postępowania
zgodnie z wymogami przepisów prawa, w szczególności dotyczącego ochrony środowiska oraz zabytków; zapoznaliśmy się z
zasadami określonymi w Polityce Środowiskowej Grupy ENERGA dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml;
nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia.

.................................., dnia .........................

..............................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

