OFERTA
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Wymiana przewodów roboczych na małozwisowe w linii 110 kV Żydowo – Szczecinek Marcelin w trybie „ pod klucz „.
Przetarg nieograniczony ZP/6605/505MZI/2018/17009
organizowany przez 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: ........................................................
Telefon: ....................................................... E-MAIL: ........................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Warunkach Zamówienia:

LP

Przedmiot zamówienia

1

ETAP I: Prace projektowe ( w tym regulacja
tytułów prawnych)

2

ETAP II: Roboty budowlane
Zadanie 1: Wymiana przewodów w linii 110 kV
Żydowo – Szczecinek Marcelin ( w tym
dostosowanie/wymiana konstrukcji słupowych,
montaż przewodu światłowodowego)
Zadanie 2: Przebudowa pola liniowego 110 kV
Szczecinek Marcelin w SE Żydowo - obwody
wtórne
Zadanie 3: Przebudowa pola liniowego 110 kV
Żydowo w GPZ Szczecinek Marcelin ( obwody
pierwotne i wtórne)
Ogółem cena netto za Etap II (PLN)

Ogółem cena netto za Etap I i Etap II (PLN)

Cena netto (PLN)

Termin realizacji do

…………………………….

28-02-2019 r.

xxxxxxxxxxxxxxx

……………………………

31-12-2019 r.
…………………………….

…………………………….

………………………………….

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

……………………………

Uwaga: cena oferty za ETAP I nie może przekroczyć 10% ceny całej oferty.
Ogółem cena oferty netto (Etap I i Etap II) .............................................. zł
(słownie złotych) ...................................................................................................................
Podatek VAT 23%: .............................................. zł
Ogółem cena oferty brutto (Etap I i Etap II): .............................................. zł
(słownie złotych) ...................................................................................................................
Oświadczam, że obowiązki projektanta będzie pełnił(a) p. .......................................................... tel. ……………………………
Oświadczam, że obowiązki kierownika budowy będzie pełnił(a) p. .......................................................... tel. ……………………………

Oświadczamy, że:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

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;
na dzień otwarcia ofert dokumenty złożone do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców są aktualne;
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 60 dni od daty upływu terminu składania ofert;
zobowiązujemy się do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia standardów technicznych obowiązujących u 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.2013 poz.21 (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.);
zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia;
nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia;
zapoznaliśmy się z wzorem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za
najkorzystniejszą do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszej oferty jest p. ………………………………………………..,
tel. ……………………………………………; e-mail:……………………………………………………….

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

........................................................................................
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

