
Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 76 

59-301 Lubin 

 

W związku z zamówieniem niepublicznym nr postępowania: HZ/2019/01/00080 na realizację 
zadania pn. Wykonanie systemu wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji ciepła 
technologicznego wraz z systemem detekcji amoniaku, gazu i spalin oraz systemem 
sygnalizacji pożaru. Integracja scenariusza pożarowego dla zadania „Budowa kotłowni 
szczytowej w EC Żerań” w Warszawie organizowanym przez Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 76, 59-301 Lubin, składamy 
ofertę wykonania Przedmiotu Zamówienia. 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku 

postępowania przetargowego i podaję: 

I. Dane dotyczące firmy: 

1

. 

 

       Nazwa firmy: 

 

 

 

 

 

2

. 
Adres firmy:  

3

. 
Telefon kontaktowy:  

4

. 
Nr faksu:  

5

. 
E-mail:  

6

. 
NIP:  

7

. 
NIP EU:  

8

. 
REGON:  

 
Nazwa banku i numer rachunku 

bankowego: 
 

9

. 

Imię i Nazwisko (nr telefonu) osoby(ób) 

odpowiedzialnej(ych) ze strony 

Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym: 

 

 

 



II. Warunki handlowe oferty: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Projekcie Umowy za 
cenę: 

 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia  Wartość ryczałtowa Oferty netto*  

 

 

 

1. 

Wykonanie zakresu podstawowego, który 

obejmuje: m.in.: 

 dostawa i montaż central 

wentylacyjnych, 

 dostawa i montaż kanałów 

wentylacyjnych, 

 dostawa i montaż klap wentylacyjnych, 

 izolacja termiczna kanałów 

wentylacyjnych, 

 dostawa i montaż nagrzewnic 

wentylacyjnych  

 dostawa i montaż jednostek 

klimatyzacyjnych zew. i wew. 

 montaż i napełnienie instalacji 

freonowej- podłączenie urządzeń do 

punktów zasilania 

 dostarczenie automatyki, wystawienie 

sygnałów AKPIA 

 dostawa i montaż kompaktowego 

węzła cieplnego 

 montaż rurociągów ciepła 

technologicznego 

 montaż armatury regulacyjnej 

 montaż kompensatorów 

 montaż i podłączenie grzejników 

wodnych i elektrycznych 

 uruchomienie i regulacja urządzeń 

 Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej „red correct” 

 Wykonanie dokumentacji jakościowej 

 

 

 



 
* Powyższe wartości ryczałtowe odpowiadają zakresowi robót oraz uwzględniają koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, badań, ekspertyz, odbiorów wykonanych robót, projektowej dokumentacji 
powykonawczej, koszty odbiorów, gwarancji oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
Wartość wynagrodzenia jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi 
pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu zadania, obejmuje i zawiera wszystkie 
materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zadania, opłaty, wydatki, uwzględnia zysk oraz inne koszty 
związane z realizacją zadania. Ponadto obejmuje wszystkie pozycje kosztowe związane z pracami, których poniesienie jest 
konieczne, aby doprowadzić roboty objęte umową do stanu ich ukończenia, akceptowanego przez Zamawiającego. 
 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie kwiecień 2019 r. - 

sierpień 2019 r. 

 

 

 

 Odbiór końcowy  

 Gwarancję. 

zgodnie z otrzymaną dokumentacją 

 

2.  

 

Opcjonalnie (w przypadku braku 

możliwości realizacji tego zakresu nie 

wypełniać; Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość rezygnacji z tej 

pozycji): 

 dostawa, instalacja i montaż systemu 

sygnalizacji pożarowej SSP,  

 dostawa, instalacja i montaż systemu 

detekcji amoniaku 

 dostawa, instalacja i montaż systemu 

detekcji gazu i spalin 

 wdrożenie scenariusza pożarowego 

wraz z integracją systemu 

sygnalizacji pożaru, systemu 

wentylacyjnego oraz systemu 

detekcji gazów. 

 

 

 

 

RAZEM Wartość Oferty  
 



III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 

1. Potwierdzamy 30 dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia. 

6. Nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. 

7. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki 

wykluczenia określa  rozdz. III pkt. 12 lit. a), b), c) SIWZ. 

8. Nie jesteśmy w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie 

zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM 

Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do 

Wykonawcy. 

9. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i projektem 

umowy(wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania do 

SIWZ) i akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

10. Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych 

osób trzecich. 

11. Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni licząc od terminu wyznaczonego na 

złożenie oferty, a w przypadku wygrania postępowania - do czasu zawarcia umowy. 

12. Akceptujemy treść OWU, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze 

wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do SIWZ: („OWU” wraz z ewentualnymi 

zmianami wynikającymi z aktualizacji projektu przez Zamawiającego oraz z odpowiedzi 

na propozycje kierowane przez Wykonawców do SIWZ). 

13. Wnieśliśmy wadium: w pieniądzu/ poręczenia bankowe/ gwarancje ubezpieczeniowe 

(bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie)/ gwarancje bankowe (bezwarunkowe i 

płatne na pierwsze żądanie)*. 

14. Złożona oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (dokumenty stanowiące tajemnicę handlową zawarte są na stronach 

……… w załącznikach …....)* 



15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, jak również 

uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty i uznajemy je za 

wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. 

16. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się dokładnie z miejscem prowadzenia robót, a w 

szczególności znane nam są warunki terenowe transportowe i oświadczamy, że nie 

będziemy powoływali się na nieznajomość warunków prowadzenia robót, które zostały 

uwzględnione w  wynagrodzeniu ryczałtowym. 

17. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek 

formie pracowników PeBeKa S.A. do wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia 

ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji w przypadku 

stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar i żądania 

odszkodowania. 

18. *) ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami. 

*) ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować z udziałem Podwykonawców wskazanych poniżej, przy 

czym przyjmujemy pełną odpowiedzialność za prace wykonane z udziałem Podwykonawców jak 

za własne działania. 

Lp. Nazwa Firmy Zakres Prac 

Procentowy 

udział 

podwykonawstwa  

w wartości oferty  

1    

2    

3    

W przypadku podzlecania części prac Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz 
z niniejszą listą Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę wykonania 
części zamówienia we wskazanym zakresie. 

 

 

 

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy. 

                   Miejscowość i data 

 

 

 

 


