
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

pn: „Modernizacja systemu grzewczego w  Ośrodku Zdrowia w Stanowicach ”

1. DANE WYKONAWCY:

……………………….............................................................................................................................……...

……………..……………..………………………………………….……….……...........................................

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. ..  

…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ….............................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:..........................................................

Uwaga: W przypadku podpisania Oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć Oryginał Pełnomocnictwa.

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

e-mail…………....................................................................………….…

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia  pn. „Modernizacja systemu grzewczego
w   Ośrodku  Zdrowia  w  Stanowicach”  polegające  na  wymianie  istniejącego  pieca  centralnego
ogrzewania na pompę ciepła wraz ze zbiornikiem buforowym o poniższych parametrach:

 moc – moc 18 kW ( wymóg Zamawiającego)
 klasa energetyczna – ….......................(  min. A++)
 znamionowa moc cieplna – …........................(min. 14,7 kW)
 sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w klimacie umiarkowanym –

….........................................................( min. 127%)
 sezonowa  efektywność  energetyczna  ogrzewania  pomieszczeń  w  klimacie  chłodnym  –

…........................................................(min. 121%)
 poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu – …...................................( max. 44 dB(A))
 znamionowa moc cieplna w klimacie chłodnym –..................................( min. 6,7 kW)
 poziom mocy akustycznej na zewnątrz –.......................................( max. 61%)
 pojemność zbiornika buforowego 250 l (wymóg Zamawiającego)

W  ramach  zadania  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  istniejącego  pieca  centralnego
ogrzewania,  jego  utylizacji,  a  także  do  dostarczenia  Zamawiającemu  oryginału  dokumentu
potwierdzającego  utylizację.  Przedmiotem  zamówienia  jest  również  podłączenie  urządzeń  do
istniejącej instalacji.



3. CENA OFERTOWA:

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową brutto: .............. PLN

Słownie: ….........................................................................................................................................................

4. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Wykonawca oświadcza, iż:
1) zobowiązuje się zrealizować indywidualne potrzeby Zamawiającego;
2) zobowiązuje się  dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia
3) zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od 16.08.2022r. do 31.10.2022r.
4) pozostanie związany niniejszą ofertą na okres  30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;
5)  akceptuje  zasady  zapłaty  za  zrealizowanie  zamówienia,  które  nastąpi  na  zasadach  opisanych
w Zapytaniu ofertowym i projekcie Umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury;
6) w przypadku wyboru  Oferty Wykonawcy,  zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. ZAŁĄCZNIKI:

Integralną część Oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …..................................................................................
2) ......................................................................................
3) …..................................................................................

    .......................................................                                               ...............................................................
                  pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

       


