O F E R T A ZN/3613/505MMP/2018/1
w przetargu nieograniczonym

prowadzonym w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Energa-Operator SA

p.n.: „Opracowanie ekspertyz wpływu przyłączenia na
system elektroenergetyczny podmiotów przyłączanych do sieci SN określonych w
art. 7 ust. 8e Ustawy Prawo Energetyczne”
ZAMAWIAJĄCY:

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

WYKONAWCA :
nazwa.................................................................................................................................................
siedziba..............................................................................................................................................
NIP.................................................................
tel: …………………………..

REGON..................................................................

fax: …………….………. adres email: ……………..………………………

I. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
WZ p.n.: „Opracowanie ekspertyz wpływu przyłączenia na system elektroenergetyczny podmiotów
przyłączanych do sieci SN określonych w art. 7 ust. 8e Ustawy Prawo Energetyczne”, sprawa
ZN/3613/505MMP/2018/1 zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia za cenę ogółem:
1.

Ogółem wartość netto oferty…………….…………..….. zł
słownie:………………………………………………………………………………..……………….…
podatek VAT 23% w wysokości ………..........…zł
Ogółem wartość brutto oferty: …………..……………….. zł
słownie: ………………...…………………………………………………………...…..…...………….
w tym:

2.

Szacowana maksymalna ilość
zleconych ekspertyz

Jm.

Cena jednostkowa
netto w PLN

Ogółem łączna wartość
oferty netto w PLN (kol.1x
kol.3)

1

2

3

4

25

szt.

……………..

…………………….

Zlecenia wykonania ekspertyz będziemy przyjmowali do dnia 31.12.2018 r. od dnia zawarcia
umowy.

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:
1.

2.
3.
4.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w przetargu nieograniczonym oraz
wymogami Warunków Zamówienia, a w szczególności przedmiotem zamówienia, nie wnosimy
do nich zastrzeżeń, akceptujemy je w całości i składamy ofertę zgodną z wymogami
określonymi przez Zamawiającego.
Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty
upływu terminu składania ofert.
Zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się
do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………………………………
pieczęć firmowa

………………………………………………….…………
pieczęć i podpis osoby upoważnionej zgodnie
z zasadami reprezentacji Wykonawcy

..............................dn. .................2018 r.

1/1

