Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia
ZN/4016/505AD/2018/1

OFERTA
na wykonanie usług
Przetarg nieograniczony
Organizowany przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie. w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień w Energa-Operator SA
Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust.1- ustawy Prawo Budowlane na
terenie działania ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

ZAMAWIAJĄCY:

ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Ul. Morska 10 75-950 Koszalin
NIP 583-000-11-90
REGON 190275904-00036

WYKONAWCA:
Nazwa:...............................................................................................................................................................
Adres:................................................................................................................................................................
NIP: .............................., REGON: ................................, tel., …………………………, mail: ……………………………..
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Warunkach Zamówienia,
tj. wykonanie usług:
Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust.1- ustawy Prawo Budowlane na
terenie działania ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Ogółem cena oferty netto ……………………… zł
(słownie złotych) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podatek VAT 23%: ……………………… zł
Ogółem cena oferty brutto: ……………………… zł
(słownie złotych) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tabela zbiorcza zawierająca ceny netto i brutto poszczególnych usług składających się na cenę oferty ogółem
Lp.
Elementy przedmiotu umowy
Szacowana
Wartość usługi
Wartość usługi
ilość
netto [zł]
brutto [zł]
1.

Kontrola roczna obiektów budowlanych

2.

Kontrola pięcioletnia obiektów budowlanych

Razem
Wszystkie ceny są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.09.2019 r. (przeglądy zgodnie z harmonogramem – zał. nr 2 do WZ i
Umowy)
Osoba wskazana do kontaktu Adrian Żmudziński tel. 94 348 3168 adres e-mail: adrian.zmudzinski2@energa.pl
Warunki płatności wszystkich faktur wynosi: 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
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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 oraz posiadamy dostęp oraz możliwość użycia właściwych
środków i sprzętu niezbędnych do realizacji 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 bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
zobowiązujemy się do przestrzegania w trakcie realizacji robót procedur obowiązujących u Zamawiającego a w szczególności do
postępowania zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. 2001.62.627( z późn. zm.), Ustawy o Odpadach
Dz.U.2001.62.628 ( z późn. zm.), Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. 2003.162.1568 ( z późn. zm.),
Ustawy o ochronie przyrody Dz. U.2004.92.880 ( z późn. zm.);
nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia.

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

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

