
Załącznik nr 5  
do SIWZ 

 

O F E R T A 
 
 ......................................................................................................................................................  
 (pełna nazwa i adres oferenta) 
Nr. REGON  ...................................................  
Internet: http:// ............................................  e-mail  ...................................................  
telefon  .........................................................  fax  ........................................................  
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wytwarzanie i dostawę energii 
cieplnej na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja  
w Mieczysławowie  
znak sprawy:  

Oferujemy dostawę energii cieplnej w ilości maksymalnie 5000 GJ rocznie  w okresie 
od  01.09.2018r do 15.08. 2020r. na warunkach określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia w pkt. 3 SIWZ na poniższych warunkach cenowych:  

 
Cena netto za 1 GJ energii cieplnej wynosi…………………………………….   zł 
Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………    
VAT………………………….. zl słownie……………………………………......................................................   
cena brutto  za 1 GJ energii cieplnej wynosi: ......................................................   zł 
słownie ....................................................................................................................................   
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy że uważamy się za związanych ofertą  na okres 30 dni od daty złożenia 
oferty. 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo 
zamówień publicznych” z dn. 29 stycznia 2004 r.( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz.907 z późn. zmianami),) oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24.ust 
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4. Zapewniamy  gwarancję prawidłowej pracy urządzeń i ciągłości dostaw energii 
cieplnej na czas trwania umowy:  

5. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się,  
w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia Umowy na zasadach 
określonych w tym dokumencie w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie. 

6. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy: sami/z udziałem podwykonawcy-
ów* 

(w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części 
zamówienia powierzonej podwykonawcom) 

7. Składając ofertę oświadczamy, że:  
8. cena naszej oferty zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do 

poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a  w szczególności 
podatek VAT.   W cenie uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje o 
przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane 



w niniejszej SIWZ i podana przez nas cena brutto pozostanie nie zmieniona przez 
cały okres obowiązywania umowy, 

9. Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych (zapisanych) 
stronach. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(miejsce, data)                                                upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy                                                                                                                                                                                                                               
   
                                                                                                          podpis i pieczęć) 
* niepotrzebne skreślić 

 


