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FORMULARZ OFERTOWY- ZMIANA
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie na rzecz LPEC S.A. usług geodezyjnych w zakresie:
opracowywania map do celów projektowych (orientacyjna ilość ok. 30 kpl.) oraz określenie dodatkowych rzędnych terenu dla wskazanych na mapie punktów planowanej trasy sieci (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4 Usługi sporządzania map.
Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2018 oraz w ramach projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dn. 07.11.2017r. oraz w ramach projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.
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 .................................................................
Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby Wykonawcy: *KRS Nr………………………….. lub *CEIDG (niewłaściwe skreślić)
OSOBA UPRAWNIONA do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty): 
Imię i Nazwisko ..................................................................................................................
Nr telefonu/faks .................................................................................................................
Adres e-mail: ......................................................................................................................
Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby Wykonawcy: *KRS Nr………………………….. lub *CEIDG (*niewłaściwe skreślić)
Nawiązując do postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w § 34 w związku § 2 ust.2 pkt. b) Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ.
I. Jako Wykonawca oświadczamy, że:
Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania opisanymi w SWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty,
	Akceptujemy wzór umowy (Zał. Nr 5 do SWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z wzorem w terminie i miejscu wskazanym  przez Zamawiającego,
	Akceptuje termin i miejsce realizacji zamówienia: przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy netto.
	Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w stanie kompletnym, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.),
	Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie określonym w zleceniu przekazanym przez Zmawiającego, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy (zał. Nr 5 do SWZ),
	Uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od momentu upływu terminu składania ofert,
	Stan prawny określony w dokumentach załączonych do oferty nie uległ zmianie od chwili ich wystawienia.
	Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy.
	W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się podpisać umowę na wykonywanie przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SWZ, Nr WZU1-3113-3-2-240/2018.

10.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielanie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. .W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
II. Oferta cenowa Wykonawcy:
Jako Wykonawca oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: Usługi geodezyjnych w zakresie:
opracowywania map do celów projektowych (orientacyjna ilość ok. 30 kpl.) oraz określenie dodatkowych rzędnych terenu dla wskazanych na mapie punktów planowanej trasy sieci (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.) – po cenach i terminach podanych w poniższej tabeli zawierającej specyfikację usług geodezyjnych wraz z cenami jednostkowymi oraz terminami wykonania map i pomiarów:
Lp.
Rodzaj usługi
Charakterystyka
Jedn. miary
Cena jedn. netto
[PLN/j.m.]
Podatek VAT w %
Cena jedn. brutto
[PLN/j.m.]
Termin wykonania
[dni robocze] 
a
Mapy do celów projektowych
do 0,50 ha
komplet



26 dni
nie dotyczy map na terenach zamkniętych
b
Mapy do celów projektowych
0,50 do 1,00 ha
komplet



26 dni
nie dotyczy map na terenach zamkniętych
c
Mapy do celów projektowych
za każde rozpoczęte 0,50 ha powyżej 1,00 ha
komplet



26 dni
nie dotyczy map na terenach zamkniętych
d
Pomiar dodatkowych rzędnych terenowych

1 pkt
pomiarowy



3 dni
Powyższa cena obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ. Oferta cenowa zawiera stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert.

III. W załączeniu do oferty dołącza się – zgodnie w warunkami SWZ:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ);
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ); 
Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ);
Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ);
…..itd.
Informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr …..…. do nr ……...  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane. (Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty)





...............................................................................................
/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


