FORMULARZ OFERTOWY
____________________ dnia ___. ___ . ______r .
pełna nazwa Oferenta
.......................................................................................................................................................
adres siedziby Oferenta
.......................................................................................................................................................
Nr NIP ..................................................
Nr REGON............................................
Nr konta bankowego
.......................................................................................................................................................
nr telefonu ..................................................
nr telefaxu ...................................................
„Łęczyńska Energetyka”
Spółka z o.o. w Bogdance
Bogdanka
21-013 Puchaczów
OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę
rur i elementów PE do przesyłania wody oraz rur osłonowych dla światłowodu, na podstawie
załączonego zestawienia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w warunkach
zamówienia i projekcie umowy na następujących warunkach:

Lp.

Nazwa

Rura do przesyłania wody PE 100,
1. SDR17, PN10 w sztangach 12 m,
Dy355 x 21,1 mm
Kolano segmentowe 90° PE 100,
2.
SDR17, PN10 Dy355 x 21,1 mm

Jednostka
miary

Ilość

szt.

27

szt.

12

3.

Kolano wtryskowe krótkie 90° PE 100,
SDR17, PN10 Dy355 x 21,1 mm

szt.

1

4.

Tuleja kołnierzowa PE 100, SDR17,
PN10, d=355

szt.

1

5.

Uszczelka gumowa do tulei
kołnierzowych PN10, d=355

szt.

2
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Cena
jednostkowa
netto
[PLN/j.m.]

Wartość netto
[PLN]

6.
7.

8.

9.
10.

Kołnierz do tulei kołnierzowej PN10,
d=355
Rura do przesyłania wody PE 100,
SDR11, PN16 w sztangach 12 m,
Dy140 x 12,7 mm
Kolano segmentowe 90° PE 100,
SDR11, PN16
Dy140 x 12,7 mm
Kolano wtryskowe krótkie 90° PE 100,
SDR11, PN16
Dy140 x 12,7 mm
Mufa elektrooporowa ciśnieniowa
PE 100, SDR11, D140mm

szt.

1

szt.

31

szt.

6

szt.

16

szt.

10

11.

Tuleja kołnierzowa PE100, SDR11,
PN16, d=140

szt.

1

12.

Uszczelka gumowa do tulei
kołnierzowych PN16, d=140

szt.

2

szt.

1

szt.

2

Kołnierz do tulei kołnierzowej PN16,
d=140
Rura HDPE OPTO 32/2,9 – 250 m –
14. rura osłonowa dla światłowodu (czarna
z czerwonymi paskami)
13.

Razem:

1. Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym koszty:
a) dostarczenia przedmiotu umowy na plac budowy – Bogdanka,
b) dostarczenia dokumentów wymienionych w warunkach przetargu.
2. Oferujemy realizację dostawy do dnia 17.08.2015 r.
3. Na dostarczone wyroby udzielamy gwarancji jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty
realizacji dostawy.
4. Oświadczamy, że koszt określony w ofercie może podlegać/nie podlega* negocjacjom w trakcie
postępowania i nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy.
5. Akceptujemy, że zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty realizacji dostawy
wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas ………………………….
7.

Oświadczamy, że zawarty w Warunkach przetargu projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
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6. Osobą uprawnioną do składania i podpisywania w toku postępowania przetargowego postąpień
w imieniu Wykonawcy jest (są)……………………………………………..…...………………..
kontakt - numer telefonu ……………...………………………………………..………………..
adres (poczty elektronicznej) email ……...………………………………………...……………...
* niepotrzebne skreślić
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)
3)
4)

podpis osoby /osób/ upoważnionej
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