Załącznik do Warunków Zamówienia

OFERTA
na realizację dostawy
Przetarg nieograniczony
organizowany na rzecz ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień w Energa-Operator SA
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:...............................................................................................................................................................
Adres:................................................................................................................................................................
NIP: ....................................................... REGON: ................................. TEL. …………………………… EMAIL: ……………..………………………
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Warunkach Zamówienia, tj.
wykonanie zadania, pn:
Zakup 2 stacji transformatorowych przewoźnych (STP) SN/nN na podwoziu jezdnym
dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział Koszalin, OBCDG/50/18003
sprawa ZN/5404/505MZE/2018/1
Ogółem cena oferty netto (za całość zamówienia) .............................................. zł
(słownie złotych) ...................................................................................................................
Podatek VAT 23%: .............................................. zł
Ogółem cena oferty brutto (za całość zamówienia): .............................................. zł
(słownie złotych) ...................................................................................................................
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Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się Warunkami Zamówienia do przetargu, nie wnosimy do nich zastrzeżeń, akceptujemy je w całości i składamy
ofertę zgodną z wymogami określonymi przez Zamawiającego;
2. cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
3. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;
4. prowadzimy działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
6. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
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7.
8.
9.

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 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;
10. nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia;
11. przedmiot zamówienia, dostarczę własnym kosztem i staraniem, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
w terminie do 10-12-2018 r.

Jako załączniki do oferty należy dołączyć:
1. DTR lub karta katalogowa
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych – oryginał lub kopie protokołu badania (próby)
wyrobu, powinny być przedstawione na etapie oferty, dla:
- stacji transformatorowej SN/nN (oryginał – deklaracja zgodności wystawiona przez producenta stacji),
- rozdzielnicy SN (oryginał lub kopia – protokół badania (próby) wyrobu,
- rozdzielnicy nn (oryginał lub kopia – protokół badania (próby) wyrobu
3. Oświadczenie zgodne z pkt 6 ppkt 8 Specyfikacji Technicznej.

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

.........................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

