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FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Oferenta. 

Nazwa .................................................................................................................... 

Siedziba ................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks ........................................., e-mail ................................................ 

nr NIP ...................................................................................................................... 

nr REGON ............................................................................................................... 

Dane dotyczące Zamawiającego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. 
ul. Kopernika 9A 18 – 400 Łomża 
tel. (086) 216-54-31 do 35; faks. (086) 216-54-36  

Zobowiązania Oferenta. 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zobowiązuję się wykonać 
rozbudowę komory ciepłowniczej, dostawę i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur 
stalowych, łupków z pianki PUR oraz rur i elementów preizolowanych oraz budowa i 
przebudowa odcinków sieci cieplnych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i 
przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w 
Łomży. 

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie I: 
a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako nowego wyprowadzenia energii cieplnej w 

Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej 
2xDn-300/500mm, L=352,00mb od komory A2 (OO 010K) - (zlokalizowanej przy 
Ciepłowni Miejskiej w Łomży) do nowobudowanej komory połączeniowej KP 
zlokalizowanej przy komorze KO na sieci kanałowej 2xDn-600mm, 

b) budowa komory połączeniowej KP zlokalizowanej przy komorze KO na istniejącej sieci 
magistralnej 2xDn600mm wraz z dostawą i montażem przepustnic kołnierzowych 
PN25 z potrójnym mimośrodem: Dn300mm - 2szt., Dn500mm – 2szt. oraz wykonanie 
studni schładzającej z kręgów betonowych Dn 1500 zgodnie z projektem budowlanym. 

c) roboty technologiczne w komorze A2 (OO 010K) związane z wykonaniem nowego 
wyprowadzenia energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci 
ciepłowniczej preizolowanej 2xDn-300/500mm oraz przeniesienie zgodnie z projektem 
budowlanym istniejących zaworów kulowych spawalnych Dn 150 – 2 szt., 

d) dostawa i montaż w komorze KP i A2 (OO 010K)  nowej izolacji termicznej z wełny 
mineralnej i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm montowanej na 
odstępnikach. 

cena netto.....................................................................................................................zł 

(słownie: ..........................................................................................................................) 

podatek VAT......................................zł 

cena brutto........................................zł 

(słownie: ..........................................................................................................................) 
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Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej – Zadanie II: 

a) dostawa i montaż rur preizolowanych jako przebudowywanego odcinka magistralnej 
kanałowej sieci cieplnej 2xDn-600mm stanowiącego wyprowadzenie energii cieplnej w 
Ciepłowni Miejskiej w Łomży za pomocą sieci ciepłowniczej preizolowanej                 
2xDn-500/710mm, L=77,00mb od pkt. „C” do pkt. „B” zgodnie z załączonym planem 
sytuacyjnym. 

b) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn500mm oraz kolan hamburskich od pkt. „B” do 
pkt. „A” L= 35,0mb wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o 
grubości 110 mm z poduszką powietrza i płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 
0,7mm. 

c) dostawa i montaż rur stalowych 2xDn400mm wraz z trójnikami 2xDn500/400mm od 
pkt. „T” do pkt. „D” wraz z nową izolacją termiczną z elementów otulin z pianki PUR o 
grubości 110 mm w płaszczu z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm. 

d) dostawa i montaż przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem: 
Dn300mm -1szt., Dn400mm - 2szt., oraz montaż dostarczonych przez zamawiającego 
przepustnic Dn500 – 2 szt.  do zamontowania na głównym kolektorze wyprowadzenia 
energii cieplnej z CM w Łomży. 

e) dostawa i montaż kompletnego ultradzwiękowego licznika ciepła Dn500mm, 
Qp=1475m3/h do zamontowania na rurociągu zasilającym, głównego kolektora 
wyprowadzenia energii cieplnej z CM w Łomży.   

f) wykonanie demontażu odcinka istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDn-600mm, 
L=177 mb od pkt. „A1" do pkt. „C" zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. 

g) Dostawa i montaż rur PVC oraz studni, przebudowywanej kanalizacji deszczowej PVC 
200, L=46,00mb na odcinku od pkt. „Di1" do pkt. „D3" zgodnie z załączonym planem 
sytuacyjnym. 

 

cena netto.....................................................................................................................zł 

(słownie: ..........................................................................................................................) 

podatek VAT......................................zł 

cena brutto........................................zł 

(słownie: ..........................................................................................................................) 

 

Oferent oświadcza, że: 
1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek określonych w pkt. 7.2.1) – 5) siwz. 

Oferent oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminach 
określonych w siwz.  

Oferent oświadcza, że akceptuje treść siwz i zobowiązuje się stosować w zakresie niniejszego 
postępowania do zasad w niej określonych.  

Oferent oświadcza, że wniósł wadium w kwocie określonej w siwz w formie: ............................... 

Oferent oświadcza, że akceptuje proponowany przez Zamawiającego wzór umowy. 

Oferent oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje rury preizolowane 

systemu ………………………………. z izolacją plus, z wbudowaną barierą antydyfuzyjną*/bez 

bariery antydyfuzyjnej*. 
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Oferent oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu 

nowych przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem w zadaniu I Dn 300 – szt. 2 i 

Dn 500 – 2szt. w komorach KP i A2 zastosuje armaturę (przepustnice) produkcji 

…………………… typ ………………… . 

Oferent oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu 

nowych przepustnic kołnierzowych PN25 z potrójnym mimośrodem w zadaniu II Dn 300 – szt. 1. 

i Dn 400 szt. 2 do zamontowania na głównym kolektorze wyprowadzenia energii cieplnej z 

Ciepłowni Miejskiej w Łomży, zastosuje armaturę (przepustnice) produkcji …………………… typ 

………………… . 

Oferent oświadcza, że do złącz mufowych o średnicach DN-150/280 mm i większych, do 

realizacji przedmiotu zamówienia w dostarczonym systemie technologicznym rur i elementów 

preizolowanych, zastosuje złącza mufowe otwarte zgrzewane elektrycznie produkcji 

…………………… typ ………………… . 

Wykonanie złączy mufowych otwartych elektrycznie zgrzewanych, zostanie zrealizowane przez 

autoryzowany serwis producenta muf tj: .………………………………….......................………, 

adres:…………………………………………………….……….. 

Oferent zobowiązuję się udzielić Zamawiającemu: 

a) 96 miesięcznej gwarancji na dostawę materiałów oraz roboty montażowe sieci cieplnej i 

armatury preizolowanej, 

b) 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną i zamontowaną armaturę, 

c) 36 miesięcznej gwarancji na roboty odtworzeniowe nawierzchni zajętego terenu 

Oferent oświadcza, że wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% 

wartości brutto (w zaokrągleniu do 100 zł) przedmiotu umowy w formie ...................................... 

 

............................................................................. 
(podpis bądź podpisy osób uprawnionych) 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

 


