Załącznik nr 4
do SIWZ na dostawę wymienników ciepła dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO
do periodycznej produkcji Oxoviflex”.

Wzór
OFERTA
na dostawę wymienników ciepła dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO
do periodycznej produkcji Oxoviflex”

Dane dostawcy:
Nazwa i siedziba:
……………………………………………….………………………………..................………………………………………….….……...
Osoba do kontaktu: ……………………………………………….…………….………...…… tel. ……..………...……, faks:
……..………...……, e-mail: ……..…………………………………….……...…… NIP …………………………………....……, REGON
……………………………..…….…….…
W odpowiedzi na ogłoszoną SIWZ oferujemy dostawę wymienników ciepła dla zadania pt.
„Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex” zgodnie z zakresem,
wymaganiami i zasadami określonymi w SIWZ na poniższych warunkach:
1. Koszt dostawy wyparki E-109 wynosi: ………………………….. PLN netto
w tym:
- urządzenia: …………… PLN netto;
- części zamienne: …………… PLN netto;
2. Koszt dostawy skraplacza E-110 wynosi: ………………………….. PLN netto
w tym:
- urządzenia: …………… PLN netto;
- części zamienne: …………… PLN netto;
3. Koszt dostawy chłodnicy estru E-101 wynosi: ………………………….. PLN netto
w tym:
- urządzenia: …………… PLN netto;
- części zamienne: …………… PLN netto.
Uwaga:
Wymagane jest podanie ceny dla każdej wyspecyfikowanej pozycji w grupie „urządzenia”
i w grupie „części zamienne”.
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania, i udziału Dostawcy w rozruchu dostarczanych urządzeń.
4. Warunki gwarancji: ……… m-cy
(okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy od uruchomienia urządzenia)

5. Termin wykonania zamówienia: …………… tygodni
(należy podać ilość tygodni od zawarcia umowy)

6. Potwierdzamy uczestnictwo w rozruchu dostarczanych urządzeń w terminie do 6 miesięcy po
zakończeniu montażu.
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7. Warunki płatności: ……… dni
(preferowany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 60 dni)

Wyrażamy zgodę na podzielenie płatności za realizację zamówienia w następujący sposób:
 70% wynagrodzenia netto płatne po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag ze
strony Zamawiającego (zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 7);
 30% wynagrodzenia netto płatne po uruchomieniu urządzenia (zgodnie z warunkami
określonymi w punkcie 7)
8. Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta:
Forma do wyboru oferenta: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub zabezpieczenie w pieniądzu.
Należy określić procentowo wysokość zabezpieczenia od wartości netto umowy:

a) w trakcie realizacji przedmiotu przetargu + 14 dni kalendarzowych (należy podać formę
i wysokość zabezpieczenia; zabezpieczenie nie może być niższe niż 10% wartości netto umowy ):
………………………………………………………………………..……………….……………
b) w trakcie udzielonej gwarancji jakościowej + 14 dni kalendarzowych (należy podać formę
i wysokość zabezpieczenia; zabezpieczenie nie może być niższe niż 10% wartości netto umowy ):
………………………………………………………………………..……………….……………
9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić następującym
podwykonawcom:
a)

…………………………….……….…….., w następującym zakresie: ………………………….….……….…….;

b)

…………………………….……….…….., w następującym zakresie: ………………………….….……….…….

10. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami
i zasadami postępowania;
b) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz
wykonania zamówienia w sposób należyty;
c) zapoznał się z klauzulą informacyjną dla oferentów, stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ;
d) zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom,
których dane osobowe przekazuje Spółkom Grupy Kapitałowej – Grupa Azoty S.A. w
oparciu o postanowienia tejże klauzuli;
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu o pkt V SIWZ;
f) akceptuje przedstawione przez Zamawiającego Istotne Warunki Umowy, stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ;
g) posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
h) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
i) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
j) nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została
ogłoszona wobec niego upadłość/ likwidacja;
k) nie zalega w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec
Urzędu Skarbowego;
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l)

posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej;

11. Potwierdzamy 60-dniową ważność oferty.
12. Załączniki do oferty: …………………………..……….……..

Miejscowość i data ……………………….………….……..

…………….……………….……………..…….……..
podpis i pieczęć osób
uprawnionych
do składania oświadczeń woli w
imieniu oferenta
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