
.....................................................  
      (pieczęć Oferenta) 

O  F  E  R  T  A 
 

 Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:  
 

„Dostawa wodomierzy wraz z modułami radiowymi oraz regeneracja  
i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy” 

 
 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 
zmian,  

3) składam niniejszą ofertę i oferuję realizację zamówienia zgodnie z pobraną Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia - nr postępowania: 33/SOK-1/11/13 za cenę: 

 

Lp. Typ wodomierza Cena netto/szt. (zł) Ilość (szt.) 
Wartość netto 

(zł) 

Dostawa nowych wodomierzy i modułów radiowych 

1. 
Objętościowy DN 15 do wody zimnej  
Kl. C, R-160  

 2200  

2. 
Objętościowy DN 20 do wody zimnej  
Kl. C, R-16 

 30  

3. Moduły radiowe  200  

Naprawa i legalizacja wodomierzy 

4. Objętościowy DN 25 do wody zimnej  
Kl. C, R-160 

 
200 

 

5. Objętościowy DN 32 do wody zimnej  
Kl. C, R- 160 

 
35 

 

6. Objętościowy DN 40 do wody zimnej  
Kl. C, R-160 

 
35 

 

7. Jednostrumieniowy DN 50 do wody zimnej 
Kl. C, R-315 

 
5 

 

8. Jednostrumieniowy DN 80 do wody zimnej 
Kl. C, R-315 

 
1 

 

9. Jednostrumieniowy DN 100 do wody zimnej 
Kl. C, R-315 

 
2 

 

 
Wartość oferty netto (zł) 

 

 

 
Wartość oferty netto………………….……….…………………………….. 
słownie: ………………………………………………………………………. 

VAT………%...............................................................................……... 

słownie: …………………………………………………………..………….. 

Wartość oferty brutto……………………………………………………... 

słownie: ………………………………………………………………………. 
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4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5) Zobowiązuję się zrealizować zamówienie okresie do dnia: 31.12.2015 r. 
6) zobowiązuję się do udzielenia 24 miesięcy dla wodomierzy oraz 120 miesięcy dla modułów radiowych, 
7) akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury, 
8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 5, 
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]1, 
11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia,  
12) Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach 
13) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:  
 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccciii    zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa      

a)   

b)   

 
 

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  

 

IIImmmiiięęę    iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo     
AAAdddrrreeesss     
NNNrrr   ttteeellleeefffooonnnuuu     
NNNrrr   fffaaakkksssuuu     
AAAdddrrreeesss   eee---mmmaaaiii lll     

 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp ...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooo wwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    

nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddppp iiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuu pppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

ppp ooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    

ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    

      

      

 
             
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 
 
 
   

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  przetargu 
nieograniczonego na zadanie: 
 

„Dostawa wodomierzy wraz z modułami radiowymi oraz regeneracja  
i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy” 

 
dla Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku.  

 

oświadczamy, że: 
 

1) posiadamy   uprawnienia    niezbędne   do   wykonania   działalności  lub  czynności określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 8 ust. 1 i 2 regulaminu 
udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy 

   
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp ...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooo wwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    

nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

PPPooodddppp iiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuu pppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

ppp ooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    

ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    

      

      

 
 
 
 

Załącznik nr 2 
    do specyfikacji 

32/SOK-1/11/13 
 



 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  przetargu 
nieograniczonego na zadanie: 
 

„Dostawa wodomierzy wraz z modułami radiowymi oraz regeneracja  
i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy” 

 
dla Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku. 

 

oświadczam, że: 
 
nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.   
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp ...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooo wwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    

nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

PPPooodddppp iiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuu pppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

ppp ooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    

ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  przetargu 
nieograniczonego na zadanie: 
 

„Dostawa wodomierzy wraz z modułami radiowymi oraz regeneracja  
i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy” 

 

dla Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku.  

 

oświadczam, że: 
 
zapoznałem się z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ i akceptuję jego postanowienia oraz 
zobowiązuję się do podpisania umowy na niniejszych warunkach.   
 
 
 

 
 
 

PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp ...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooo wwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    

nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

PPPooodddppp iiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuu pppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

ppp ooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    

ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
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