Załącznik Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy
wraz z możliwością odczytu radiowego i nadajników sygnału radiowego
Nr sprawy: ZS/D_10/22
Zamawiający:

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:
Nazwa:
……………..........................................................................……………............................................................................
Adres:
……………….....................................................................................................................................................................
NIP: ……………………………………………………….

REGON: ………………………………………………………..

Nr telefonu: ……………………………………………

E-mail: ………………………………………………………….

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz normami, z należytą starannością, za cenę ofertową:
Cena netto za całość przedmiotu zamówienia:

zł

Stawka VAT 23%:

zł

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:

zł

Słownie:
kwota netto ......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
kwota brutto: ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Cena ofertowa netto obejmuje ceny jednostkowe netto zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.
A

Nazwa przedmiotu

Klasa
Producent

zamówienia
B

C

D

Okres

Wartość

Wartość

gwaranc

jednostkowa

ji

netto

E

F

G

Ilość

(FxG)

1

Wodomierz Ø15 ½”
JS 1,6 korpus mosiężny

………. zł/szt.

500

2

Wodomierz objętościowy
Ø15, korpus mosiężny

………. zł/szt.

800

3

Wodomierz objętościowy
Ø20, korpus mosiężny

……….. zł/szt.

800

4

Wodomierz objętościowy
Ø25, korpus mosiężny

……….. zł/szt.

100

5

Wodomierz objętościowy
Ø32, korpus mosiężny

……….. zł/szt.

20

6

Wodomierz objętościowy
Ø40, korpus mosiężny

……….. zł/szt.

30

7

Wodomierz przemysłowy
Ø50 dł. 200

………. zł/szt.

2

8

Wodomierz przemysłowy
Ø80 dł. 200-225

………. zł/szt.

2

9

Wodomierz Ø50 dł. 270,

………. zł/szt.

15

10

Wodomierz Ø80 dł. 300

.......... zł/szt.

15

11

Wodomierz Ø80/20
sprzężone

………. zł/szt.

2

12

Wodomierz Ø50/20
sprzężone

………. zł/szt.

2

13

Wodomierz Ø100 dł. 360

………. zł/szt.

4

14

Wodomierz Ø100/20

………. zł/szt.

1

15

Wodomierz statyczny
Ø25 dł. 260

………. zł/szt.

5

16

Wodomierz statyczny
Ø40 dł. 300

………. zł/szt.

5

17

Wodomierz statyczny
Ø50 dł. 270 i dł. 300

………. zł/szt.

5

………. zł/szt.

1000

18
19

Moduł do odczytu na
wodomierz
Cena netto za całość
przedmiotu zamówienia

netto
H

2. Udzielamy gwarancji na okres:
2.1 ………. miesięcy dla wodomierzy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru dostawy,
2.2 ….……. miesięcy dla modułów do odczytu radiowego licząc od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru dostawy.
3. Zapewniamy żywotność baterii w modułach do odczytu radiowego na okres 120 miesięcy
licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy.
4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 1 i 2 rozdział
6 SWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i jej załącznikami i nie wnosimy uwag.
5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań SIWZ do oferty załączamy (należy zaznaczyć X przy
składanym dokumencie):
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert – dokument lub poświadczony za zgodność
z oryginałem odpis.
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Polisa OC za produkt potwierdzająca odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody
wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w SWZ na kwotę
nie niższą niż 500.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca ubezpieczony jest we wskazanym powyżej zakresie na kwotę nie mniejszą niż
wskazana powyżej,
Dokument potwierdzający status autoryzowanego przedstawiciela wystawiony przez
producenta (nie dotyczy Wykonawcy, który jest jednocześnie producentem).
Karty katalogowe zawierające wszystkie dane dotyczące wymagań technicznych
oferowanych wodomierzy, modułów do odczytu radiowego i nadajników impulsów, atesty
PHZ, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. zgodnie z wymogami opisanymi w załączniku
nr 2 do SWZ.
Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty.

Parafowany na każdej stronie wzór umowy, stanowiący - załącznik nr 4 do SIWZ.
Potwierdzenie wniesienia wadium
6. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest
……………………………............……………………………………
Nr telefonu ……………………………….…………….
E-mail: ………………………………………………..………………….......................................................…………………..
7. Oferta została złożona na …….. stronach (wraz z załącznikami), kolejno ponumerowanych
i parafowanych, od nr ………. do nr …..….. .

Data …………………………………..

...............................................................................
Pieczęci i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

