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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. 86 216-54-31 do 35; fax: 86 216-54-36  

Zobowiązania Oferenta. 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji 

inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z 
wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”  
 
kwota za cały miesiąc pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu: 

netto: ........................................................................ zł. 

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

brutto: ....................................................................... zł. 

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

podatek VAT 23 % w wysokości..................................................... zł. 

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

 
I. Oświadczam, że: 
1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 
2. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Akceptuję warunki zawarte w SIWZ.  
4. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 
5. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
6. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 
7. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przez 

Zamawiającego. 
8. Nie znajduję się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego. 
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W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto przez nas oferowanej w formie ………………………. 

Wadium w wysokości  15 000 PLN zostało wniesione w formie: 
............................................................................................................................................... 

Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, są w kolejności 
ponumerowane. Oferta składa się z .............. stron i zgodnie z poniższym wykazem obejmuje: 

a) …………………………………………………. 

b) ………………………………………………….. 

c) ………………………………………………….. 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do podpisania umowy stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

 

............................ dnia .................. 2018 r.  

 
 

……............................................................................................ 
(podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowisk osób 

uprawnionych do reprezentowania Firmy) 

 
 
 

 


