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…………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

OFERTA  

W POSTĘPOWANIU NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI HALI NR 

88 WRAZ Z POMIESZCZENIEM BIUROWYM 88/1  

nr 71/FT/2021 

 

 

Nazwa Oferenta:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby Oferenta: 

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………………………………. REGON 

………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………. e- mail: 

………………………………………………………………………... 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:  

imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

numer telefonu: ……………………………………     e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

 

W odpowiedzi na Zaproszenie nr sprawy 71/FT/2021 z dnia ………….. składam ofertę na 

zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji hali nr 88 wraz z pomieszczeniem nr 88/1. 

 

 

Łączna cena netto oferty wynosi: ………………………………………………………………………... 

Słownie: .……………………………………………………………………………………… złotych netto. 

Kwota podatku VAT wynosi: ………………………………………………………………………………. 

Słownie: …..…………………………………………………………………………………………….. złotych. 

Łączna cena brutto oferty wynosi: ………………………………………………………………………. 

Słownie: ..…………………………………………………………………………………….. złotych brutto. 

 

 

W tym: 

 

a)  za Etap I –  projekt wykonawczy i związane z tym prace pomiarowe i inwentaryzacyjne 

 

Łączna cena netto za Etap I wynosi: …….……………………………………………………………… 

Słownie: ……………..………………………………………………………………………… złotych netto. 

Kwota podatku VAT wynosi: …………………………………………………………………………… 

Słownie: ……………..……………………………………………………………………………………złotych. 

Łączna cena brutto za Etap I wynosi: ………………………………………………………………… 

Słownie: ……………..……………………………………………………………………………złotych brutto. 
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b) za Etap II –  dostawa urządzeń i wyposażenia systemu klimatyzacji, wykonanie prac (robót) 

instalacyjno-montażowo-budowlanych i wszystkich prac towarzyszących 

 

Łączna cena netto za Etap II wynosi: …….……………………………………………………………… 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………… złotych netto. 

Kwota podatku VAT wynosi: ……………………………………………………………………………… 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………złotych. 

Łączna cena brutto za Etap II wynosi: …………………………………………………………………… 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………… złotych brutto. 

  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia (w tym z treścią Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz z treścią projektu Umowy, który 

stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz 

zobowiązujemy się, że zamówienie wykonamy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w tym Zaproszeniu, z uwzględnieniem treści niniejszej oferty. 

  

2. Oświadczamy, że oferowany przez nas system i jego elementy składowe spełniają wszystkie 

warunki (wymagania) i parametry techniczne określone w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, 

na dowód czego przedkładamy wszystkie wymagane dokumenty. 

 

3. Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu na dowód czego przedkładamy 

oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.  

 

4. Oświadczamy, iż:  

-  posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych  

z realizacją zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

-  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia; 

-  dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

-  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe, w tym 

terminowe wykonanie zamówienia. 

 

W konsekwencji oświadczamy, iż:  

 

a.   w okresie ostatnich trzech (3) lat przed dniem wszczęcia niniejszego Postępowania, 

a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie 

wykonaliśmy prace wyszczególnione w załączniku do oferty (według wzoru określonego w 

Załączniku nr 5 do Zaproszenia) - na dowód czego przedstawiamy stosowne referencje,  

 

b.   posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z dostawą i instalacją 

systemów klimatyzacyjnych, tj. jesteśmy podmiotem legalnie działającym (zarejestrowanym) 

na terenie RP / na terenie ………………… - na dowód czego przedkładamy stosowne 

dokumenty: 

 

i. certyfikat dla przedsiębiorcy wydany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia  15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych gazach cieplarnianych potwierdzający, że oferent jest 

uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub 

serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, 

ii. 3 certyfikaty dla personelu zatrudnionego u oferenta wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 
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zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych gazach cieplarnianych i są uprawnieni 

do dokonywania czynności ustawowych i wpisów do Karty Urządzenia (wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie ZUS RMUA), 

iii. uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

iv. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

v. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, 

 

c)   znajdujemy się w sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłócone 

wykonanie zamówienia, tj.: 

   -  nie zalegamy z płatnością jakichkolwiek zobowiązań publicznoprawnych, 

   -  posiadamy zdolność kredytową lub dostępne środki w wysokości co najmniej 2.000.000,00 

(słownie: trzy miliony) złotych, 

   - posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności OC na kwotę nie niższą  

niż 2.000.000,- (słownie: dwa miliony) złotych,  

na dowód czego przedkładamy zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu  podatków oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenie z banku oraz kopię polisy OC. 

 

5. Zobowiązujemy się, że:  

 

a)  umowę wykonamy do dnia: 30 czerwca 2022 (przez co rozumie się datę podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego, o którym mowa w Projekcie Umowy (Załączniku nr 2 do Zaproszenia), 

przy czym poszczególne elementy prac wykonamy w następujących terminach: 

 - termin wykonania Etapu I (Projekt) – 45 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, 

- termin wykonania Etapu II - nie dłużej niż 96 godzin (czas rozruchu) przed dniem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego, 

- termin podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (po zakończeniu rozruchu z wynikiem 

pozytywnym) nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

b)  na zainstalowany system i wchodzące w jego skład urządzenia i instalacje udzielamy gwarancji 

na okres …………… miesięcy (nie krótszej jednak niż na okres 36 miesięcy) - licząc od daty 

podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego (bez uwag),   

 

c)   oferujemy następujące zużycie energii elektrycznej rozwiązania: 

 …………………………………………………………  

 oraz załączamy wypełnioną tabelę zużycia energii elektrycznej systemu klimatyzacji według 

wzoru z pkt. 3.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

 

6. Wskazujemy, jako osoby odpowiedzialne za realizację Umowy na stanowiskach specjalistów 

posiadających uprawnienia do samodzielnego kierowania, bez ograniczeń,  robotami budowlanymi: 

a) inż. ………………, uprawnienia budowlane nr ……………, członek PIIB -  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych 

(klimatyzacyjnych),  

b) inż. ………………, uprawnienia budowlane nr ……………, członek PIIB -  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

c) inż. …………………, uprawnienia budowlane nr ……………, członek PIIB -  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, 

d) inż. ………………, uprawnienia budowlane nr ……………, członek PIIB -  
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w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  

 

7. Przyjmujemy warunki i zasady płatności określone w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 

2 do Zaproszenia.  

 

8. Oświadczamy, że w trakcie realizacji Umowy nie będziemy korzystać z podwykonawców / będziemy 

korzystać z następujących podwykonawców: 

 

- …………………………………………… - w zakresie ……………………………, 

 

- …………………………………………… - w zakresie ……………………………, 

   

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na zasadach określonych 

w Zaproszeniu i niniejszej ofercie, z uwzględnieniem ustaleń dokonanych  

w toku ewentualnych negocjacji. W przypadku uchylania się przez nas od podpisania Umowy, w tym 

w przypadku nie wniesienia przez nas wymaganego w Zaproszeniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zobowiązujemy się zapłacić Zamawiającemu kare umowną w wysokości 5 

(pięć) % ceny ofertowej netto wskazanej w punkcie 1 niniejszej oferty.  

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 

 

1. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców,  

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego  

Załącznik nr 3 do Zaproszenia), 

3. Wykaz dostaw (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zaproszenia),  

4. Referencje – sztuk …  

5. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków,  

6. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek na ubezpieczenie społeczne,  

7. Zaświadczenie z banku,  

8. Kopia polisy OC za zgodność z oryginałem, 

9. Załączniki wskazane w Programie Funkcjonalnie Użytkowym w rozdziale 3. Oferta.  

10. Parafowany Projekt Umowy – Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

11. Poświadczone za zgodność z oryginałem aktualnych zaświadczeń i certyfikatów wskazanych w 

pkt. V. 1. b Zaproszenia 

 

 

 

 

 

 

 

…….……………, dn. ………………            …………………………………….. 

                                                                      (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)  

 


