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

REGON:……………………… 

NIP:…………………………….. 

tel………………………………. 

fax:…………………………….. 

 
O  F  E  R  T  A 

 
 
 Ja niżej podpisany ...................................................................................................................................… 
 
działając w imieniu i na rzecz .............................................................................................................................…… 
 
............................................................................................................................................................................…… 
 
 w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:   
 

„Dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów przefermentowanych  

i zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków w Dębicy” 

 
 
składam niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

Część A - dostawa polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadów w wirówce firmy HILLER  

Wyliczenie ceny dostawy polielektrolitów liczonej wg ceny przeróbki osadów ściekowych  
dla części A zamówienia: 

 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Nazwa handlowa 
oferowanego 
polielektrolitu 

Cena 
jednostkowa 
netto PLN/kg 

(Cj)* 

Dawka potwierdzona 
protokołem z testów 
technicznych kg/Mg 

s.m.o.(D)* 

Cena przeróbki osadów 
ściekowych PLN/Mg 

s.m.o. 
(C = Cj x D)* 

Ilość osadów Mg s.m. 

    
2000 

Cena netto dostawy polielektrolitów  
liczona wg ceny przeróbki osadów ściekowych (Cn= 2000 Mg x C)* 

 

Należny podatek VAT w wysokości ……..% 

Cena ofertowa brutto*  

Słownie: 
...............................................................................................................................................................…………... 
  

           * z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

  Załącznik nr 1 
       do specyfikacji 

12/WOŚ-2/04/12 

 



 
Część B - dostawa polielektrolitu płynnego do zagęszczania osadów nadmiernych w zagęszczaczu taśmowych firmy EMO. 

 

Wyliczenie ceny dostawy polielektrolitów liczonej wg ceny przeróbki osadów ściekowych  
dla części B zamówienia: 

 

 

 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z warunkami przetargu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty 

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 
dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
 
 
   
 
 
 
Data ...........................................              

 
 

 
 
 
 
 
       

.....……………………………......................................... 
     (podpis i pieczątka Oferenta)                  

  
 

1 2 3 4 5 

Nazwa handlowa 
oferowanego 
polielektrolitu 

Cena 
jednostkowa 
netto PLN/kg 

(Cj)* 

Dawka potwierdzona 
protokołem z testów 
technicznych kg/Mg 

s.m.o.(D)* 

Cena przeróbki osadów 
ściekowych PLN/Mg 

s.m.o. 
(C = Cj x D)* 

Ilość osadów Mg s.m. 

    
750 

Cena netto dostawy polielektrolitów  
liczona wg ceny przeróbki osadów ściekowych (Cn= 750 Mg x C)* 

 

Należny podatek VAT w wysokości ……..% 

Cena ofertowa brutto*  

Słownie: 
...............................................................................................................................................................…………... 
     

           * z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 



 

………………………………………… 
                  (pieczęć Oferenta) 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 
 
 

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

 
„Dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów przefermentowanych  

i zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków w Dębicy” 

 
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; 
   
 
 
 
 
Data ………………………………… 
 
 
 
 
  

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

(podpis i pieczątka Oferenta)

  Załącznik nr 2 
     do specyfikacji 

12/WOŚ-2/04/12 

 



 

 
………………………………………… 
                  (pieczęć Oferenta) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
  
 
 

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

 
„Dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów przefermentowanych  

i zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków w Dębicy” 

 
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.   
 
 
 
 
Data ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
  

 
        

 ........................................................................................................... 
               (podpis i pieczątka Oferenta) 

 
 

Załącznik nr 3 
     do specyfikacji 

12/WOŚ-2/04/12 

 



 

………………………………………… 
                  (pieczęć Oferenta) 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
  
 
 

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

„Dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów przefermentowanych  

i zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków w Dębicy” 

 
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.   
 
 
 
 
Data ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
  

 
        

 ........................................................................................................... 
(podpis i pieczątka Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
     do specyfikacji 

12/WOŚ-2/04/12 

 



 

 
 
 

PROTOKÓŁ 

spisany w dniu …….…2012r. z przeprowadzonych testów w skali technicznej na dobór polielektrolitów do 

zagęszczacza mechanicznego osadu nadmiernego i wirówki odwadniającej osadu przefermentowanego. 

Data przeprowadzenia testu ...................................  

Testy eksploatacyjne w skali technicznej przeprowadzono w obecności przedstawicieli Oferenta  
Firmy:………………………….. 
 
reprezentowanej przez: 

1……………………….. 

2………………………………… 

oraz Zamawiającego reprezentowanego przez: 

1……………………………….. 

2……………………………………………………………… 

 
Typ urządzenia: 
 
Część A 

 
 
Wirówka firmy HILLER do odwadniania osadu przefermentowanego 
 
 
Część B 

 
 
 
Zagęszczacz taśmowy firmy EMO do zagęszczania osadu nadmiernego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 
     do specyfikacji 

12/WOŚ-2/04/12 

 



 

Część A 
Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu w postaci proszkowej służącego do odwadniania osadów 

przefermentowanych w urządzeniu typu wirówka firmy HILLER dla warunków osadowych opisanych w SIWZ 

 

Stężenie flokulantu: ..........................................................  

Sumaryczna ilość flokulanta skierowanego do wirówki w trakcie testu ...........................  

Sumaryczna ilość osadu skierowanego do wirówki w trakcie testu ................................  

Wyniki badań na wagosuszarce: 

- próba nr 1: 

* osad przed odwodnieniem .........................% s.m.o. 

* osad po odwodnieniu ............................... % s.m.o. 

- próba nr 2: 

* osad przed odwodnieniem ............................. % s.m.o. 

* osad po odwodnieniu .................................... % s.m.o. 

Średnia przed odwodnieniem .......................... % s.m.o. 

Średnia po odwodnieniu: ................................ % s.m.o. 

Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: .......................... kg / Mg s.m.o. 

Stężenie zawiesiny w odcieku 

próba 1  ............................. mg/l próba 2 .............................. mg/l 

 

Stężenie CHZT w odcieku  

próba 1  ............................. mg/l próba 2 .............................. mg/l 

 
Uwagi:         
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Nazwa handlowa oferowanego 

polielektrolitu 

Dawka optymalna Zawartość suchej masy osadu po 

odwodnieniu 

kg/Mg s.m.o. % 

   

 Podpis przedstawiciela Wykonawcy  Podpisy przedstawicieli Zamawiającego 

1.  1.  
2.  2.  



 

 
Część B 

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu w postaci płynnej służącego do zagęszczania osadów 

nadmiernych w urządzeniu typu zagęszczacz taśmowy firmy EMO dla warunków osadowych opisanych w 

SIWZ 

 

Stężenie flokulantu: ..........................................................  

Sumaryczna ilość osadu skierowanego na zagęszczacz w trakcie testu …….. 

Sumaryczna ilość flokulanta skierowanego na zagęszczacz w trakcie testu  

Wyniki badań osadu na wagosuszarce: 

- próba nr 1: 
* osad przed zagęszczeniem: ....................... % s.m.o. 
* osad po zagęszczeniu: ............................... % s.m.o. 
* stężenie zawiesiny w odcieku .… mg/l 
* stężenie CHZT w odcieku.… mg/l 
 
- próba nr 2: 
* osad przed zagęszczeniem: ....................... % s.m.o. 
* osad po zagęszczeniu: ............................   % s.m.o. 
* stężenie zawiesiny w odcieku .… mg/l 
* stężenie CHZT w odcieku.… mg/l 
 

Średnia przed zagęszczeniem:  ............................... % s.m.o. 

Średnia po zagęszczeniu: ........................................ % s.m.o. 

Dawka uzyskana w trakcie testu: ............................. kg / Mg s.m.o. 
 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

 

Nazwa handlowa oferowanego 

polielektrolitu 

Dawka optymalna Zawartość suchej masy osadu po 

zagęszczeniu 

kg/Mg s.m.o. % 

   

 Podpis przedstawiciela Wykonawcy  Podpisy przedstawicieli Zamawiającego 

1.  1.  
2.  2.  



 

 
………………………………………… 
                  (pieczęć Oferenta) 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
  

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

„Dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów przefermentowanych  

i zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków w Dębicy” 

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

 Cześć A - co najmniej 2 dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów w ilości nie mniejszej niż 20 000 kg/ rok 

każda, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ilości dostarczonych polielektrolitów do odwadniania osadów w 

kg/rok, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.  

 

      

Data ………………………………… 

 ........................................................................................................... 
(podpis i pieczątka Oferenta) 

Lp. Zamawiający, nazwa i adres 
Nazwa handlowa dostarczonego 

polielektrolitu, ilość kg/rok, 
wartość netto/rok 

Termin wykonania 
zamówienia  

od .................. do………. 

Wartość 
zrealizowanego 

zamówienia brutto 
(PLN) 

     

     

 
Cześć B - co najmniej 2 dostawy polielektrolitów do zagęszczania osadów w ilości nie mniejszej niż 10 000 kg/ rok 
każda, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ilości dostarczonych polielektrolitów do zagęszczania osadów w 
kg/rok, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 
 

Lp. Zamawiający, nazwa i adres 
Nazwa handlowa dostarczonego 

polielektrolitu, ilość kg/rok, 
wartość netto/rok 

Termin wykonania 
zamówienia  

od .................. do………. 

Wartość 
zrealizowanego 

zamówienia brutto 
(PLN) 

     

     

 
* Wykazane powyżej dostawy należy poprzeć stosownymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

Załącznik nr 6 
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