
  

 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty  

ZAMAWIAJĄCY: 

New Cogen Sp. z o. o. 

Plac Trzech Krzyży 10/14,  

00-499 Warszawa 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr. telefonu  

Adres e-mail  

 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na.: „Budowa źródła wysokosprawnej 

kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie” 

 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

1) składam (składamy) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: „Budowa źródła 

wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 

Dąbskiej w Szczecinie” 



  

 
2) oferuję (oferujemy) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ 

a) za cenę brutto i netto: 

…………………………………………... PLN brutto 

(słownie:………………………………………………………………….………….....……), 

tj. ……………………………….…….... PLN netto 

(słownie:…………………………………..………………………………...…………....…), 

b)  Znamionowa moc elektryczna netto gazowego układu kogeneracyjnego 

(ME) (sumaryczna moc obydwu układów kogeneracyjnych pomniejszona o 

max. moc niezbędną dla pracy wszystkich układów potrzeb własnych, w tym 

sprężarek gazu), wyrażona w kW, (kilowat) – ………… 

c)  Sprawność całkowita gazowego układu kogeneracyjnego (liczona jako 

stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z 

GUK oraz liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatorów 

pomniejszonej o moc urządzeń na potrzeby własne w tym moc 

zainstalowanej sprężarki gazu ziemnego) do energii chemicznej paliwa 

gazowego (liczonej do wartości opałowej)wyrażona w % (procentach) – 

……………. 

3) oświadczam (oświadczamy), że przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy) w 

terminach wskazanych w SIWZ, 

4) oferuję (oferujemy) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres wskazany 

w pkt 6.2 SIWZ, 

5) oświadczam (oświadczamy), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni, 

6) oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania, 

7) oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Wzoru umowy, 

stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, nie wnoszę (nie wnosimy) do nich zastrzeżeń 



  

 
i zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnie z niniejszą ofertą  na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy,  

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 

9) oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale 

podwykonawców. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia 

zamierzamy zlecić podwykonawcom:  

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  

  

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10) oświadczam(oświadczamy), że złożona przez nas oferta:  



  

 
a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług *.  

b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

następujących części zamówienia …………… a ich wartość netto (bez kwoty 

podatku) będzie wynosiła …………………........ PLN* (słownie: 

……………………………………………………………………………………………). 

*) niewłaściwe skreślić 

11) Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 

załączone do naszej oferty. 

 

12) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego przetargu należy kierować na: 

adres:……………………………………………………….……………………………….. 

e-mail:…………………………………………………………………………………………. 

13)  oferta została sporządzona na ……… ponumerowanych stronach. 

Podpis(y): 

 

L.p. Nazwa wykonawcy Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i data 



  

 

      

      

 


