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FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

_________________________________________________________________________ 

Adres:  __________________________________________________________________ 

Tel.: ____________________________________________________________________ 

REGON:  ________________________________________________________________ 

NIP: ____________________________________________________________________ 

Adres email, na który zamawiający ma przesłać korespondencję 

___________________________ 

Hasło dost ępu do pliku JEDZ __________________________________ _____________ 

 
 

MPWiK S.A. 
ul. Na Grobli 14/16 
50 - 421 Wrocław 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

 
Dostaw ę flokulantu w postaci proszku do odwadniania (kondy cjonowania) 40 000 Mg 

s.m. osadu przefermentowanego w ci ągu 24 miesi ęcy  

 
1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
i wzorem umowy, na następujących warunkach: 

cena brutto za realizację całego zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji 

wynosi ____________________________ PLN, w tym podatek VAT w wysokości zgodnej 

z obowiązującymi przepisami. 

w tym: 

................................. zł (ryczałtowa ce na jednostkowa brutto za 1 kg flokulantu w postaci 
proszku) x ........................................ .......................................... zużycie flokulantu w kg/ Mg 
s.m. osadu  (wg załączonego Protokołu z prób technicznych nr 2 - wiersz 8 kolumna 7) x 
ilość suchej masy osadu przefermentowanego do odwodnieni a w okresie 24 miesi ęcy 
(40 000 Mg) = ...................................zł  brutto 
 
Wykonawca podaje cen ę brutto za dostarczenie ....................... kg flokulantu w postaci 
proszku (=cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia / ryczałtową cenę 
jednostkową brutto za 1 kg flokulantu). 
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w tym następujące składniki ceny objęte tzw. odwróconym VAT (wypełnić jeśli dotyczy) (*): 

1) _______________________________________ o wartości ______________zł netto. 

2) _______________________________________ o wartości ______________zł netto. 

3) _______________________________________ o wartości ______________zł netto. 

4) _______________________________________ o wartości ______________zł netto. 

 

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania całego przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w 
SIWZ, tj. od dnia 01.08.2018 r. do dnia 01.08.2020 r. 

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ) 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym 
wzorem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że oferowany flokulant nie powoduje niepożądanych skutków stosowania na 
armaturę, pompy, stacje polimerów (np. obrastanie rurociągów, krystalizacja flokulantu 
w pompach, korozja stacji flokulantu, itp.). 

9. Wykaz części zamówienia, które zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

Lp. Opis części zamówienia  Nazwa podwykonawcy 

1.   

2.   

 

10. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko: _____________________________________ 

Adres: ____________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________ 

Adres e-mail: _______________________________________________ 

11. Inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ (w szczególności informacje 
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w 
JEDZ) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (wypełnić 
jeśli dotyczy) 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

 

_____________________, dnia ___________ 2018 r. 
 

 

 

 ____________________________________________ 
 podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. 

*  wykaz dostaw i usług będących częścią przedmiotu zamówienia, które powodują powstanie  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).  

W przypadku gdy w przedmiocie zamówienia występują dostawy i/lub usługi będące częścią przedmiotu 
zamówienia powodujące powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrotne obciążenie), 
to należy podać ich nazwę (rodzaj) towaru lub usługi wraz z ich wartością. 

 
1) 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).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 








































































































