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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; faks. (86) 216-54-36  

Zobowiązania Oferenta. 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zobowiązuję się zrealizować 
dostawę rur i elementów preizolowanych, jako kompletnych ciągów sieci cieplnych: 

1) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn200/355 mm, L=70,50 mb od punktu „A” do 
projektowanej komory w pkt. „B", odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn150/315 mm, 
L=264,00 mb od punktu „B” do pkt. „C", wraz z:przyłączami ciepłowniczymi: 
a) 2xDn40/125 mm, L=4,50 mb od pkt. „T05” do pomieszczenia węzła w budynku „A” przy ul. 

Rycerskiej w Łomży. 
b) 2xDn40/125 mm, L=6,00 mb od pkt. „T04” do pomieszczenia węzła w budynku „B” przy ul. 

Rycerskiej w Łomży. 
c) 2xDn40/125 mm, L=6,00 mb od pkt. „T02” do pomieszczenia węzła w budynku „C” przy ul. 

Rycerskiej w Łomży. 
d) 2xDn40/125 mm, L=46,50 mb od pkt. „T03” do pomieszczenia węzła w budynku „D” przy ul. 

Rycerskiej w Łomży.  
2) przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDN50/150 mm, L=85,00 mb od pkt. trójnika do pomieszczenia 

węzła w budynku przy Alei Legionów 28 w Łomży i 2xDN32/125 mm, L=1,50 mb od trójnika do 
pomieszczenia węzła w budynku przy Alei Legionów 30 w Łomży. 

3) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn65/160 mm, L=19,00 mb od punktu „A” do 
projektowanego trójnika  w pkt. „T", wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej 2xDN40/125 mm, 
L=21,00 mb od pkt. „T” do pomieszczenia węzła w budynku przy ul. Akademickiej w Łomży. 

4) przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDN50/140 mm, L=57,50 mb od pkt. „1” do pomieszczenia 
węzła w budynku przy ul. Akademickiej 4 w Łomży. 

5) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn80/160 mm, L=24,50 mb od punktu „A” do 
projektowanego trójnika  w pkt. „T", wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej 2xDN50/140 mm, 
L=12,50 mb od pkt. „T” do pomieszczenia węzła w budynku przy Ks. Anny dz. 
12056/14,12064/2 (SM JEDNOŚĆ) w Łomży. 

 
za: 

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

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

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

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

(słownie: ............................................................................................................................................) 
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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) – 3) siwz. 

Oferent zobowiązuje się wykonać kompleksowo dostawę materiałów preizolowanych w terminie do 
15.04.2021 r., 

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 wbudowaną barierą antydyfuzyjną* / bez bariery antydyfuzyjnej*. 

Oferent oświadcza, że dla złącz mufowych o średnicach DN-125/250 mm i mniejszych, do 

realizacji przedmiotu zamówienia w dostarczonym systemie technologicznym rur i elementów 

preizolowanych, zastosuje złącza mufowe: 

 złącza mufowe termokurczliwe, radiacyjnie sieciowane z korkami wtapianymi produkcji 

………………………………., typ ……………………………..*. 

Oferent zobowiązuję się udzielić Zamawiającemu 72 miesięcznej gwarancji na dostarczone 
materiały. 

 

 

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

 
* niepotrzebne skreślić 


