
  

O  F  E  R  T  A 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na 
zadanie: 

 
„Krata rzadka ze zgarniaczem mechanicznym, podgrzewana,  

przystosowana do pracy na zewnątrz – dostawa i montaż” 
 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
 
 

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) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez 

VAT)..............................................................................................[PLN]  
        słownie: ................................................................................. [PLN] 
     plus należny podatek VAT w wysokości …........%  
     tj.  .......................................................................................... [PLN] 
        (słownie: ……………………………………………………….… [PLN] 
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN] 
        (słownie: ……………………………………………................. [PLN] 
 
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5) zobowiązuję się realizować zadanie w terminie do: 30.03.2012r. 
6) zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia, 
7) akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury, 
8) wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości 3 600 zł zostało [złożone w kasie w formie 

……………………………………………] / [przelane na konto zamawiającego]1 , 
9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 7, 
10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu  

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

zamówienia]2, 
12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

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

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  
 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccciii    zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa      

a)   

b)   

 
 
 

 

                                                      
1
 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 

2 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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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    

      

      

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
                    

 
 

                
 

OŚWIADCZENIE 
  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na 
zadanie: 

 
„Krata rzadka ze zgarniaczem mechanicznym, podgrzewana,  

przystosowana do pracy na zewnątrz – dostawa i montaż” 
 

dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2012 roku.  

 

oświadczamy, że: 
 

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 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    
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OŚWIADCZENIE 
  
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na 
zadanie: 

 
„Krata rzadka ze zgarniaczem mechanicznym, podgrzewana,  

przystosowana do pracy na zewnątrz – dostawa i montaż” 
 

dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2012 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    

pppooodddppp 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    
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OŚWIADCZENIE 
  
 

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

„Krata rzadka ze zgarniaczem mechanicznym, podgrzewana,  
przystosowana do pracy na zewnątrz – dostawa i montaż” 

 
dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2012 roku.  

      

oświadczam, że: 
 
zapoznałem się z projektem umowy będącym załącznikiem nr  7 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)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccciiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa   
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WYKAZ OPINII 
  

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

„Krata rzadka ze zgarniaczem mechanicznym, podgrzewana,  
przystosowana do pracy na zewnątrz – dostawa i montaż” 

 
dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2012 roku, przedstawiamy poniżej wykaz: 

LLL...ppp...    

   

   

   

   

NNNaaazzzwwwaaa   

dddooossstttaaawwwyyy    

PPPrrrzzzeeedddmmmiiiooottt    dddooossstttaaawwwyyy    

wwwrrraaazzz   zzz    kkkrrróóó ttt kkk iiimmm   jjjeee jjj    

oooppp iii ssseeemmm   

DDDaaatttaaa   wwwyyykkkooonnnaaannn iiiaaa    

OOOkkkrrreeesss   eeekkksssppp llloooaaatttaaaccc jjj iii    

dddooossstttaaarrrccczzzooonnneeegggooo   iii    

zzzaaammmooonnntttooowwwaaannneeegggooo   

uuurrrzzząąądddzzzeeennn iiiaaa    (((pppooodddaaaććć    

dddaaatttęęę    rrrooozzzpppoooccczzzęęęccc iiiaaa    

iii /// llluuubbb   eeewwweeennntttuuuaaa lllnnn iiieee    

zzzaaakkkooońńńccczzzeeennn iiiaaa    

eeekkksssppp llloooaaatttaaaccc jjj iii )))    

UUUżżżyyy tttkkkooowwwnnn iii kkk    

uuurrrzzząąądddzzzeeennn iiiaaa       

(((nnnaaazzzwwwaaa,,,    aaadddrrreeesss,,,    

nnnrrr    ttteee llleee fffooonnnuuu   dddooo   

kkkooonnntttaaakkktttuuu)))    

NNNaaazzzwwwaaa   

GGGeeennneeerrraaa lllnnneeegggooo      

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy   (((    www   

ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   

rrreeeaaa lll iii zzzaaaccc jjj iii    

zzzaaammmóóówwwiiieeennn iiiaaa    jjjaaakkkooo   

pppooodddwwwyyykkkooonnnaaawwwcccaaa)))    

UUUwwwaaaggg iii    

pppoooccczzząąą ttteeekkk   

(((dddaaatttaaa)))    
zzzaaakkkooońńńccczzzeeennn iiieee    

(((dddaaatttaaa)))    

1.         

2.         

3.         

 
UWAGA – Wykonawca winien przedłożyć co najmniej trzy opinie/referencje od trzech różnych użytkowników, 
którzy eksploatują minimum 12 miesięcy dostarczone i zamontowane na potrzeby oczyszczalni ścieków 
urządzenie kraty rzadkiej. Załączone dokumenty powinny potwierdzać, że dostarczone i zamontowane 
urządzenie działa bez zastrzeżeń. Zrealizowane dostawy winny być zakończone przez Wykonawcę w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. 
 
PODPIS(Y): 
 

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

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccciiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa   
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WYKAZ PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH URZĄDZENIA 
 
 
 
 
 

 

KKKrrraaatttaaa   rrrzzzaaadddkkkaaa   zzzeee   zzzgggaaarrrnnniiiaaaccczzzeeemmm   mmmeeeccchhhaaannniiiccczzznnnyyymmm,,,    pppooodddgggrrrzzzeeewwwaaannnaaa,,,       

ppprrrzzzyyyssstttooosssooowwwaaannnaaa   dddooo   ppprrraaacccyyy   nnnaaa   zzzeeewwwnnnąąą ttt rrrzzz    –––    dddooossstttaaawwwaaa   iii    mmmooonnntttaaażżż    

WWWyyymmmaaagggaaannnyyy   pppaaarrraaammmeeettt rrr    OOOfffeeerrrooowwwaaannnyyy   pppaaarrraaammmeeettt rrr    

NNNaaazzzwwwaaa   ppprrroooddduuuccceeennntttaaa   uuurrrzzząąądddzzzeeennniiiaaa      

TTTyyyppp   kkkrrraaatttyyy   (((kkkrrraaatttaaa   zzzeee   zzzgggaaarrrnnniiiaaaccczzzeeemmm   mmmeeeccchhhaaannniiiccczzznnnyyymmm   gggrrrzzzeeebbbiiieeennniiiooowwwyyymmm)))       

MMMaaattteeerrr iiiaaa łłł    uuurrrzzząąądddzzzeeennniiiaaa   (((    zzz    wwwyyyjjjąąą tttkkkiiieeemmm   łłłaaańńńcccuuuccchhhaaa,,,    łłłooożżżyyyssskkkooowwwaaannniiiaaa)))    ssstttaaalll    nnniiieeerrrdddzzzeeewwwnnnaaa   –––    

mmmiiinnniiimmmuuummm   AAAIIISSSIII    333000444         

PPPrrrzzzeeeśśśwwwiii tttyyy   rrruuussszzztttuuu   555000   mmmmmm      

GGGrrruuubbbooośśśććć    ppprrręęę tttóóówww      888   mmmmmm      

WWWyyysssoookkkooośśśććć    zzzrrrzzzuuutttuuu   ssskkkrrraaattteeekkk    mmmiiinnn...    111666000000   mmmmmm   oooddd   

pppooowwwiiieeerrrzzzccchhhnnniii    ttteeerrreeennnuuu   
   

 
Do opisu Wykonawca winien dostarczyć instrukcje obsługi zawierającą co najmniej: 
1. Opis urządzenia. 
2. Rysunki, zdjęcia, dokumentacja techniczno - ruchowa i inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków. 
 
 
PODPIS: 

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

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnn 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)))    

uuupppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    

www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    
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