
Znak sprawy:RIiOŚ.2710.8.2019

Załącznik Nr 1 do zapytania o cenę

Zamawiający:
Gmina Stanisławów
ul. Rynek 32 
05-304 Stanisławów

OFERTA WYKONAWCY

Nawiązując do zaproszenia  przedkładamy niniejszą ofertę na : 
„Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Stanisławów”.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………
Siedziba…………………………...…………………………………………………………………
Nr telefonu/faks/e-mail ………..……………………………………………………………………
nr NIP ………………… nr REGON ………….................

Tabela 1. Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, suchobieżne

Rodzaj
wodomierza

Szacowana
ilość sztuk

[szt.]

Nazwa
wodomierza

Producent
(kraj

produkcji)

Cena netto
jednostkowa

wodomierza z
montażem w PLN

Wartość
zamówienia
netto PLN

Wartość
zamówienia
brutto PLN

DN 15 Q3 2,5 
długości 110mm

100

DN 20 Q3 2,5 G1
długości 130mm

150

RAZEM

Tabela 2. Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, hermetyczne

Rodzaj
wodomierza

Szacowana
ilość sztuk

[szt.]

Nazwa
wodomierza

Producent
(kraj

produkcji)

Cena netto
jednostkowa

wodomierza z
montażem w PLN

Wartość
zamówienia
netto PLN

Wartość
zamówienia
brutto PLN

DN 15 Q3 2,5
długości 110mm

0

DN 20 Q3 2,5
długości 130mm

90

RAZEM
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Tabela 3. Moduły radiowe
Rodzaj

wodomierza
Szacowana
ilość sztuk

[szt.]

Nazwa
wodomierza

Producent
(kraj

produkcji)

Cena netto
jednostkowa

wodomierza z
montażem w PLN

Wartość
zamówienia
netto PLN

Wartość
zamówienia
brutto PLN

Moduł radiowy –
mocowany

bezpośrednio na
wodomierzu DN

15 – DN 20

250

Moduł radiowy –
mocowany

bezpośrednio na
wodomierzu DN

25

0

Moduł radiowy
mocowany

bezpośrednio na
wodomierzu z
przedłużonym

torem antenowym
DN 15 – DN 20

0

Moduł radiowy
zewnętrzny z

wejściem
impulsowym o

klasie szczelności
IP68

10

RAZEM

Tabela 4. Uszczelki fibrowe i obejmy
Rodzaj elementu Szacowana ilość sztuk

[szt.]
Cena netto

jednostkowa z
montażem w PLN

Wartość
zamówienia netto

w PLN

Wartość
zamówienia brutto

w PLN
Obejmy zatrzaskowe DN20 150

Uszczelki fibrowe 500
Obejmy  zatrzaskowe DN15 100

RAZEM

Tabela 5. Suma pozycji RAZEM z tabeli 1, 2, 3, 4 wynosi:
Numer Tabeli Wartość netto zamówienia

w PLN
Podatek

VAT w %
Wartość podatku VAT

w PLN
Wartość brutto zamówienia

w PLN
1  
2  
3  
4  

OGÓŁEM

UWAGA: 

Zamawiający  żąda  określenia  wszystkich  cen  jednostkowych  dla  poszczególnych  pozycji  zawartych  w

tabelach nr 1, 2, 3, 4. 
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W przypadku nie podania ceny jednostkowej dla którejkolwiek pozycji, oferta Wykonawcy zostanie uznana

jako niekompletna i zostanie odrzucona.

Zamawiający nie dzieli Przedmiotu Zamówienia na części. Oferta Wykonawcy musi obejmować wszystkie

elementy zawarte w tabelach nr 1, 2, 3, 4.

Szacunkowa  ilość  poszczególnych  urządzeń  może  ulec  zmianie  ze  względu  na  dostosowanie  całkowitej

wartości zamówienia do możliwości finansowej Zamawiającego.

2. Termin realizacji zmówienia – od daty podpisania umowy do 31.10.2019r. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji, liczonej od daty odbioru wykonanych prac na okres:

             a) 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty,

             b) 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wodomierze,

             c) 120 miesięcznej gwarancji na moduły radiowe, baterie oraz na urządzenia –  

                  wraz z  systemem zdalnego odczytu. 

4. Wykonawca po zdemontowaniu starych wodomierzy zwróci  je  Zamawiającemu. 

5. Informujemy, że :

1) akceptujemy warunki płatności,
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez  Zamawiającego w zaproszeniu i nie wnosimy

do nich żadnych zastrzeżeń,
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
4) akceptujemy  istotne  postanowienia  umowy  oraz  termin  realizacji  Przedmiotu  zamówienia

podany przez Zamawiającego,
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od dnia upływu

terminu składania ofert,
6) oświadczamy, że jesteśmy*:

mikroprzedsiębiorstwem                          
    małym przedsiębiorstwem                        
    średnim przedsiębiorstwem                       

                 * UWAGA! Należy podkreślić  jedną wybraną przez Wykonawcę opcję. 

                      Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego             
                      roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
                  -  Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
                      roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
                  -  Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
                     małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 
                     nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
                     EUR.

7) oświadczamy, że: całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy 
     powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia1: 
     (Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
     podwykonawcom) ……….………………………………………………………………………….

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

8)  wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

1 niepotrzebne skreślić
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.

6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na 
stronach .................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2017 r., poz. 
1132), i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

8. Oferta została złożona na …………….. stronach. 
9. Do oferty dołączono następujące dokumenty;

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

Miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do zapytania o cenę

……………………………………………………………………..
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega
wykluczeniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………

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

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia
do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że posiadam uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia.

1) Oświadczam,  że  dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do
wykonania przedmiotu zamówienia.

2) Oświadczam,  że  znajduję  się  w  sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  zapewniającej  wykonanie
przedmiotu zamówienia. 

3) Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  oraz  spełniam  warunki  udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

………………………………………………………
                /miejscowość, data/

....................................................................................
                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych

                                                                                                                       przedstawicieli Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zapytania o cenę 

Nazwa i adres Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:
……………………………………………………………………………………………......

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż wodomierzy

dla Gminy Stanisławów”

1. Składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 229

z późn. zm.)

a) ….......................................................................................................................................              

/nazwa i adres podmiotu/

b) ….......................................................................................................................................

/nazwa i adres podmiotu/

c) ….......................................................................................................................................

/nazwa i adres podmiotu/

Miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy 

2. Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej:

Miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy 

Wykonawca wypełnia punkt 1 lub 2 i pod tym punktem podpisuje się.
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Załącznik nr 4 do zapytania o cenę 

Nazwa i adres Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:
……………………………………………………………………………………………......

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG

„Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Stanisławów”

Lp. Rodzaj zamówienia Wartość
zamówienia

Data realizacji Zamawiający

Do powyższego wykazu dołączamy dowody dotyczące najważniejszych usług określających, czy usługi te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane w terminie i prawidłowo ukończone.

Miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy 
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