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Nazwa Postępowania: Budowa  sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości wraz z montażem 
przydomowych przepompowni ścieków - etap III, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

Zamawiający: 

                                                                                              Gmina Ojrzeń 

ul. Ciechanowska 27 

06-456 Ojrzeń 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

do zapytania ofertowego znak ZPU.271.3.2018 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Pełna nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 

kontaktów z Zamawiającym: imię i 

nazwisko oraz nr tel.  

 

NIP  

Nr REGON  

Telefon / fax  

Adres e-mail   

Osobą uprawnioną do reprezentacji jest / są: 

Czytelnie imię i nazwisko Stanowisko lub funkcja Podpis osoby 

uprawnionej 

   

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08 lutego 2018 r. na ,  na zadanie pn.:  

Budowa  sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości wraz z montażem przydomowych 

przepompowni ścieków - etap III, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oferuję realizację 
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zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w zapytaniu ofertowym za 

cenę: 

 Kwota Kwota słownie 

CENA OFEROWANA NETTO 

(suma cen netto  elementów 

składowych) 

  

PODATEK VAT 23% 

(suma podatku VAT 

obliczonego dla każdego z 

elementów składowych) 

  

 

CENA OFEROWANA BRUTTO 

(suma cen brutto elementów 

składowych) 

  

Elementy (składowe) obliczenia ceny: 

Lp Wyszczególnienie elementu zamówienia Cena netto 

elementu 

Podatek VAT 

obliczony dla 

elementu 

zamówienia 

Cena brutto dla 

elementu 

zamówienia 

1. Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami w miejscowości Ojrzeń (na 

odcinkach z1-z11-z16-z18-z25-z27-z30-

z32; z42-z43-z45-wejście do oczyszczalni; 

z25--z26; z32-z33-z34-z35-z36; z33-z40;) - 

etap III - koszty kwalifikowane 

   

2. Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Ojrzeń (na odcinkach: 

odgałęzienia z punktów z21, z22, z23 na 

posesje mieszkalne) - etap III - koszty 

kwalifikowane 

   

3. Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Ojrzeń (na odcinkach: z27-

z47-z48-z49 i z47-z50 za wyjątkiem 

bezpośredniego podłączenia sieci tłocznej 

PE40 do działki o nr ew. 486 ) - etap III - 

koszty kwalifikowane 

   

4. Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Ojrzeń (odcinek 

bezpośredniego podłączenia sieci tłocznej 

PE40 do działki o nr ew. 486 ) - etap III - 

koszty niekwalifikowane 

   

5. Montaż przydomowych przepompowni 

ścieków w miejscowości Ojrzeń - etap III - 

koszty kwalifikowane 

   

SUMA     



3 
 

Deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty budowlane będące 

przedmiotem zamówienia wynosi - : 

 36 miesięcy 

 48 miesięcy 

 60 miesięcy1) 
 

1) – Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy, 48 miesięcy, nie więcej niż 60 miesięcy, 

zaznaczyć krzyżykiem w kratce odpowiedni wybór. W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje 

żadnego terminu gwarancji zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-cy od dnia 

bezusterkowego odbioru prac. 

1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 
Budowa: 

 Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ojrzeń (na 
odcinkach z1-z11-z16-z18-z25-z27-z30-z32; z42-z43-z45-wejście do oczyszczalni; 
z25--z26; z32-z33-z34-z35-z36; z33-z40;) - etap III - koszty kwalifikowane 

 Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach: 
odgałęzienia z punktów z21, z22, z23 na posesje mieszkalne) - etap III - koszty 
kwalifikowane 

 Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach: z27-z47-
z48-z49 i z47-z50 za wyjątkiem bezpośredniego podłączenia sieci tłocznej PE40 do 
działki o nr ew. 486 ) - etap III - koszty kwalifikowane 

 Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (odcinek 
bezpośredniego podłączenia sieci tłocznej PE40 do działki o nr ew. 486 ) - etap III - 
koszty niekwalifikowane 

W terminie do dnia 31 lipca 2018 r. 
Montaż przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Ojrzeń - etap III - koszty 
kwalifikowane: nie wcześniej niż do dnia 02 stycznia 2019 r.  nie później niż do dnia 31 
marca 2019 r. Termin ten może ulegać zmianie i jest uzależniony od terminu 
uruchomienia oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń. do dnia 31 marca 2019 r. 
2) Termin płatności faktury: 30 dni 

3) Firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz 
dołączamy wymagane oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków; 

4) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zamówienie zrealizuję/my własnymi siłami/ z wykorzystaniem zasobów innych 
podmiotów/ z udziałem Podwykonawców * w części dotyczącej:  

(* niepotrzebne skreślić) 

Lp. 
Rodzaj i zakres powierzonej  

części zamówienia 
 

Wartość brutto 

1   

2   
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3. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i  nie wnoszę do 
niego  zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i 
zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w 
zapytaniu i we wszystkich załącznikach do niego. 

2) Oświadczam, że za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

3) Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze 
mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w 
zapytaniu ofertowym (w tym dotyczące skuteczności procesu oczyszczania). 

5) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 
warunkami i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do 
niego. 

4. Oferta została złożona na …………………ponumerowanych stronach.  
5. Do oferty dołączono następujące oświadczenia/dokumenty : 
.................................................................................................................................................... 

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

…….………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 
             …............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki   
 


