
Oznaczenie postępowania: EM/MK/PN/SEK/03/2018 

 

 

 1 

FORMULARZ Nr 1A 
 

 
 

FORMULARZ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 

 
Ja (my), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

................................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

................................................................................................................................................................................................. 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON............................................................................ Nr NIP  ................................... .................................................... 

 

Nr konta bankowego: ......................................................................................................... ................................................... 

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ................................................................ ....................... 

 

Adres mailowy ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą:  

 

SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORKU POLIGLINU NA 

POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MIEDWIE” ORAZ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW „POMORZANY” I „ZDROJE” 
  

składam/my niniejszą ofertę: 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach: 

 

Nazwa produktu 

(część nr 1) 

 

Cena jednostkowa 

brutto PLN/1 tona 

 

 

(Cj) 

Dawka  

potwierdzona  

protokołem z analiz 

laboratoryjnych  

 g/m³ wody 

(D) 

Koszt uzdatnienia  

1000 m³  

wody brutto PLN/1000 m³ 

 

 

(K) 

(K = Cj x D ÷1000 ) 

 
Wodny roztwór chlorku poliglinu 

na potrzeby Zakładu Produkcji 

Wody „Miedwie” 

 

Producent.................................... 

Nazwa handlowa ........................ 

 

   

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 za cenę brutto 

uzdatnienia 1000m³ wody (koszt uzdatnienia 1000 m³ wody brutto): …..….................... PLN 

słownie:.................................................................................................................................. 
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2. Maksymalna ilość koagulantu niezbędnego do uzdatnienia 55.000.000 m³ wody oraz cena za 1 

tonę koagulantu, a także całościowa wartość zamówienia wynosi: 

 
 

Nazwa produktu 

(część nr 1) 

j.m. Ilość ton 

niezbędna do 

uzdatnienia 

55.000.000m³ 

(A) 

Cena netto za 1 

tonę  

Cena brutto za 1 

tonę 

 

 

(B) 

Wartość brutto 

za całość 

zamówienia 

 

(A x B) 

 

Wodny roztwór chlorku 

poliglinu na potrzeby Zakładu 

Produkcji Wody „Miedwie” 

 

ton  

   

 

3.  Informujemy, iż poziom redukcji (obniżenia) utlenialności po zastosowaniu oferowanego przez 

nas produktu wynosi (wartość procentowa obniżenia poziomu utlenialności po zastosowaniu 

produktu w stosunku do poziomu utlenialności wody przed jego zastosowaniem): 

………………… % 

 

4. Informujemy, iż poziom redukcji (obniżenia) absorbancji w UV po zastosowaniu oferowanego 

przez nas produktu wynosi (wartość procentowa obniżenia poziomu absorbancji w UV po 

zastosowaniu produktu w stosunku do poziomu absorbancji w UV wody przed jego 

zastosowaniem): ………………… % 

 

5. Zobowiązujemy się dostarczać koagulant przez okres 24 miesięcy licząc od dnia  zawarcia 

umowy 

 

6. Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

  

UWAGA 

W przypadku niewypełnienia wolnych miejsc w punktach 3 – 4 niniejszego formularza 

Zamawiający wyliczy właściwe poziomy redukcji utlenialności i absorbancji w UV 

samodzielnie na podstawie załączonego protokołu z wykonania testów naczyniowych. 

 

7. Ponadto oświadczamy iż: 

 

a. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń, a ponadto zapewniamy, iż oferujemy wykonanie zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych w SIWZ. 

 

b. uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia 

oferty i do wykonania zamówienia. 

 

c. wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w 

takim brzmieniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 



Oznaczenie postępowania: EM/MK/PN/SEK/03/2018 

 

 

 3 

d. wszystkie substancje zawarte w wyżej oferowanym produkcie zostały zarejestrowane wstępnie 

oraz / lub posiadają rejestrację pełną w Europejskiej Agencji Chemikaliów (zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006), bądź są zwolnione z obowiązku rejestracji 

 

e. jesteśmy* / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)       

 

 Nasz NIP: .................................................. REGON: …………………………….……… 

 

f. nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron 

 

g. cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę netto za 

dostarczony towar, podatek VAT, koszty transportu do miejsca odbioru przez zamawiającego, 

koszty załadunku i rozładunku, itp. 

 

h. powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części 

zamówienia:  

 

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

i. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na 

zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, 

niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie): 

 

Lp. Firma (nazwa) podmiotu 

trzeciego 

Udostępniany potencjał  

1.   

2.   
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich) 

 

j.  poniżej wskazujemy nazwę, numer, zakres informacji do wykorzystania oraz datę wszczęcia  

odrębnego postępowania prowadzonego przez zamawiającego (ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie), 

w którym złożyliśmy JEDZ zawierający nadal aktualne informacje do wykorzystania w 

niniejszym postępowaniu: 

 

Nazwa 

postępowania 

Numer postępowania 

(BZP/…/…)  

Data wszczęcia 

postępowania  

Informacje do 

wykorzystania 

    

    
 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje wykorzystanie przez zamawiającego informacji zawartych w JEDZ w 

odrębnym postępowaniu) 
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k. oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych są dostępne w formie elektronicznej w bezpłatnej bazie danych 

pod następującym adresem internetowym:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

1. oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

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

 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za 

jawne. 

 

m. wadium należy zwrócić nam na następujący rachunek bankowy (dotyczy wadium wnoszonym 

w pieniądzu):  ………………………………..………………………………………………… 

 

n. Oświadczam(y), 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. 

 

o. Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

 

p. Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

 

 

 

 
 (kwalifikowany podpis(y) elektroniczny: osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, lub  

pełnomocnika Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej) 

 

 

 

 

 

 
- niepotrzebne skreślić 

 


