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FORMULARZ OFERTOWY  
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 2 zadania: 
*Zadanie Nr 1 - Dostawa urządzeń do węzła cieplnego (PC-2) przy ul. Młodej Polski 20 w Lublinie; 
*Zadanie Nr 2 - Dostawa urządzeń do węzła cieplnego (PC-1) przy ul. Radzyńskiej 12 w Lublinie. 
Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane. 
(*niepotrzebne skreślić) 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Nazwa i adres: Wykonawcy /lub Wykonawców (w przypadku, gdy oferta składana jest przez podmioty występujące 

wspólnie lub w przypadku spółki cywilnej należy podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie 
z Pełnomocnikiem; zgodnie z art. 43 (4) kc firmą Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest jej imię i nazwisko.)  

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................... 

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: ....................................................................................... 

Nr telefonu/faks ................................................................................................................ 

NIP ..................................................... REGON ................................................................. 

OSOBA UPRAWNIONA do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty):  

Imię i Nazwisko ..................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks ..................................................................................................................... 

Adres e-mail: .......................................................................................................................... 

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z §23, 
w związku z §22 ust. 1 pkt 1) i §2 ust. 1 pkt 1) Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie. 

I. Wykonawca oświadcza, że: 

1. Zapoznał się z warunkami postępowania opisanymi w SWZ i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń 
oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty; 

2. Akceptuje zawarte w SWZ, w tym we wzorze umowy (Zał. Nr 5 do SWZ) warunki i przystępuje do 
postępowania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3. Akceptuje termin i miejsce dostawy: do dnia 10.07.2017r. 28.07.2017r. (dotyczy Zadania Nr 1, Zadania 
Nr 2) do magazynu LPEC S.A. ul. Ceramiczna 3, 20-150 Lublin, 

4. Uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od momentu upływu terminu 
składania ofert, 

5. Stan prawny określony w dokumentach załączonych do oferty nie uległ zmianie od chwili ich 
wystawienia. 

6. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi: …………………. (min. 24 m-ce). 
 
 
 

II. Oferta cenowa 

Jako Wykonawca oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej:  

* Zadania Nr 1 - Dostawa urządzeń do węzła cieplnego PC-2) przy ul. Młodej Polski 20 w Lublinie 
- za cenę oferty w wysokości: 

CENA NETTO: ……………………………………PLN  

(słownie: .................................................................................................................. PLN) 

powiększona o należny podatek VAT ………% w wysokości ………….………. 

CENA BRUTTO: ……………………………………… PLN  

(słownie: .................................................................................................................. PLN) 
Powyższa cena obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w SWZ. Cena ofertowa zawiera stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 
W załączeniu zestawienie urządzeń do węzła cieplnego (PC-2) przy ul. Młodej Polski 20 w Lublinie (na 
podstawie Załącznika Nr 1A do SWZ). 

* Zadania Nr 2 - Dostawa urządzeń do węzła cieplnego (PC-1) przy ul. Radzyńskiej 12 w Lublinie - 
za cenę oferty w wysokości: 
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CENA NETTO: ……………………………………PLN  

(słownie: .................................................................................................................. PLN) 

powiększona o należny podatek VAT ………% w wysokości ………….………. 

CENA BRUTTO: ……………………………………… PLN  

(słownie: .................................................................................................................. PLN) 
Powyższa cena obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w SWZ. Cena ofertowa zawiera stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 
W załączeniu zestawienie urządzeń do węzła cieplnego (PC-1) przy ul. Radzyńskiej 12 w Lublinie (na 
podstawie Załącznika Nr 1B do SWZ). 

 
III. W załączeniu do oferty składam – zgodnie w warunkami SWZ – oświadczenia i dokumenty: 

1. …………………………… 
2. …………………………… 
3. …………………………… 
4. …..itd. 

 
 
 

............................................................................................... 
/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/ 

...................................... 
/miejscowość, data/ 
 
 

 

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna podpisać wszystkie strony formularza 


