Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy/Wykonawców*
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Województwo ........................................................................ Powiat ................................................................
NIP ...................................................................... REGON ................................................................................
Wykonawcy /*Pełnomocnika Wykonawcy / *Pełnomocnika
Tel. ............................................ Fax. .................................., e-mail: ……………………………..…….…………
Wykonawcy/*Pełnomocnika Wykonawcy / *Pełnomocnika
składając

ofertę

na

rzecz

………………………………………………………………………………………

z siedzibą w Warszawie przy ul. ………………………………………………………….,
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa
i przesył/ dystrybucja energii cieplnej do budynku ………………….…………………………………………...
z siedzibą w Warszawie przy ul. ………………………………………………………….,
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za:
Cenę całkowitą brutto ………………. zł słownie złotych cena brutto ………………………………………
(z należnym podatkiem VAT wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r, nr 177, poz.1054 z
późn. zm.). W cenie oferty brutto uwzględniliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Na powyższą cenę składają się elementy:

Obiekt

1

Symbol
grupy
taryfowej
z taryfy
wykonaw
cy

1A

CZ
(zł brutto/
MW, m-c)

CP
(zł brutto/
MW, m-c)

EFEN
(zł brutto/
GJ)

CD
(zł brutto
/GJ)

CO
(zł brutto
/GJ)

MC
(MW)

PZ
(GJ)

LM

Wartość
całkowita
Kol.
6x(kol.
2+kol. 3)x
kol. 8+
kol. 7 x
(kol. 4 +
3A + kol.
5) zł.

2

3

3A

4

5

6

7

8

9

………….
adres
placówki

………

………..

RAZEM

C = MC x (CZ + CP) x LM + PZ x (CD + EFEN + CO)
Gdzie:
C
- cena całkowita brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego obiektu
MC
- moc cieplna zamówiona ogółem (MW)
CZ
- cena jednostkowa za moc cieplną zamówioną (zł/MW, za miesiąc)
CP
- stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (zł/MW, za miesiąc)
LM
- liczba miesięcy obowiązywania umowy (liczba miesięcy)
PZ
- planowane zużycie energii cieplnej (GJ)
CD
- cena jednostkowa za usługę przesyłu ciepła dostarczonego (zł/GJ)
CO
- cena za ciepło dostarczane (zł/GJ)
EFEN - stawka opłaty z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności
energetycznej (zł/GJ)
........................................... dnia .........................................

12

*w przypadku złożenia oferty wspólnej
.................................................................................
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika )
(pieczęć Wykonawcy / *Pełnomocnika)

2.1) Zastosowano
…………% rabatu do ceny jednostkowej określonej w kolumnie 3 tabeli w stosunku
do cen,
stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej taryfy wykonawcy
2) Zastosowano upust …………% ceny jednostkowej wymienionej w kolumnie 4 tabeli w stosunku do cen,
stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej taryfy wykonawcy
3) Zastosowano
…………% rabatu do ceny jednostkowej określonej w kolumnie 6 tabeli w stosunku
do cen,
stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej taryfy wykonawcy
4) Zastosowano
…………% rabatu ceny jednostkowej wymienionej w kolumnie 7 tabeli w stosunku
do cen,
stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej taryfy wykonawcy
W przypadku nie wpisania wartości liczbowej w pkt. 2 lub postawienia dowolnego znaku innego niż liczba, Zamawiający
przyjmie wartość „0”.

3. Oświadczamy, że zamówienie w zakresie przesyłu/dystrybucji energii cieplnej do budynku
………………………………………………………………………………………

w

Warszawie

przy

ul.

…………………………………………………………….… realizowane będzie przy udziale właściciela sieci
cieplnej.
4. Oferujemy realizację zamówienia w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. lub wcześniejszego
wyczerpania środków finansowych określonych w umowie, wynikających z budżetu Zamawiającego.
5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
6. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
7. Akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Ponadto oświadczamy, że:
w realizacji przedmiotu zamówienia będą**/nie będą** uczestniczyć inni podwykonawcy
*niepotrzebne skreślić
Lp.

Określić część zamówienia (zakres robót), którą(y) wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
podwykonawcy

9. Ofertę składamy na.............. ponumerowanych stronach w sposób ciągły, które stanowią:
1).....................................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................................
5) ...............................................................................................................................................................
6) ..............................................................................................................................................................
7) ..............................................................................................................................................................
8) .................................................................................................................................................................
........................................... dnia .........................................

.................................................................................
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela

Wykonawcy/Pełnomocnika )
**odpowiednio zastosowa

Załącznik nr 3 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Ja / my niżej podpisany(-i)
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie
przy ul. Elekcyjnej nr 21/23 …………………………………………………………….……
oświadczam(-y), iż na dzień upływu terminu składania ofert, spełniam (-y) warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2013.907 z późn. zm.), dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
________________________, dnia _____________________

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE*
Ja / my niżej podpisany(-i)
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie przy
ul. Elekcyjnej 21/23
oświadczam(-y), iż na dzień upływu terminu składania ofert nie ma podstaw wykluczenia nas z
postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).

________________________, dnia ____________

…………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna
przedstawiciela wykonawcy/pełnomocnika
Ponadto oświadczamy*, że:
I. ** nie należymy
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U.2007, Nr 50, poz.331, z późn.
zm.)

II. **należymy
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U.2007, Nr 50 , poz.331, z
póżn. zm.)
W załączeniu do niniejszego oświadczenia
przedkładamy listę członków tej samej grupy
kapitałowej.

…………………………………………………
…………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna
(podpis i pieczątka imienna
przedstawiciela wykonawcy/pełnomocnika
przedstawiciela wykonawcy/pełnomocnika
*w przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy Wykonawca
**zastosować odpowiednio
(pieczęć Wykonawcy / *Pełnomocnika)

