
Nr sprawy: ZP/340/7/08 
Znak: ZP/341/134/08 

                                                     

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 Data ……………………… 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTO ŚCI OD 14 000 EURO 
DO MNIEJ NI ś KWOTY OKRE ŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA 

PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP  Z PÓŹN. ZM. 
 

 
Dane dotyczące oferenta 
 
Nazwa............................................................................................................................................ 
 
Siedziba......................................................................................................................................... 
 
Województwo............................................................................................................................... 
 
Powiat ..........................................................................................................................................  
 
Nr telefonu .............................................. Nr faksu...................................................................... 
 
Nr nip....................................................... Nr regon .................................................................... 
 
Strona internetowa ……………………………………………………………………………..  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica Wieluńska 50  
Kod Miejscowość 97-360 Kamieńsk 
Nip:772-10-01-631, regon 590328019 
Tel., faks  (044) 6817 136, (044) 6817 136. 
Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl 
Zobowiązania oferenta 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: tj. dostawa materiałów instalacyjnych 
wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji 
deszczowej w m. Barczkowice gm. Kamieńsk – I etap, zgodnie z obowiązującymi 
normami i specyfikacjami technicznymi, wg cen: 
L.
p. 

Nazwa Jedn. 
miary 
 i ilość 

Cena jedn. 
netto 
(w zł.) 

Wartość 
netto 

 (w zł.) 

Stawka  
VAT 
(w %) 

1 Rura PE 100 SDR 17  
fi 400/23,7mm 

15 m.    

2 Rura PE 100 SDR 17  
fi 160/9,5mm 

60 m.  
 

  

3 Rura PVC kielichowa z 
uszczelką do kanalizacji 
zewnętrznej fi 400/11,7 mm  
(dł. 3m-100 szt., dł. 6m-28 szt.) 

468 m.  
 

  

4 Rura PVC kielichowa z 
uszczelką do kanalizacji 
zewnętrznej fi 315/9,2 mm  
(dł. 3m-7szt., dł. 6m-5 szt.) 

51 m.    



5 Rura PVC kielichowa z 
uszczelką do kanalizacji 
zewnętrznej fi 160/4,7 mm  
(dł. 3m-10szt., dł. 2m-10 szt., 
dł. 1m-20 szt.) 

70 m.    

6 Nasuwka kanalizacyjna PVC  
fi 400mm 

10 szt.  
 

  

7 Nasuwka kanalizacyjna PVC 
 fi 160mm 

20 szt.    

8 Kolano kanalizacyjne z PVC 
 fi 400mm (róŜne kąty) 

10 szt.  
 

  

9 Kolano kanalizacyjne z PVC  
fi 160mm (róŜne kąty) 

40 szt.  
 

  

10 Zaślepka (korek) kanal. z PVC 
fi 400mm 

2 szt.  
 

  

11 Zaślepka (korek) kanal. z PVC 
fi 315mm 

2 szt.  
 

  

12 Zaślepka (korek) kanal. z PVC 
fi 160mm 

30 szt.  
 

  

13 Trójnik kanalizacyjny z PVC  
o średnicy 400/400/160mm 
(róŜne kąty) 

8 szt.    

14 
 

Trójnik kanalizacyjny z PVC 
 o średnicy 315/315/160mm 
(róŜne kąty) 

2 szt.    

15 
 

Trójnik kanalizacyjny z PVC  
o średnicy 160/160/160mm 
(róŜne kąty) 

10 szt.    

16 
 

Kompletna studnia z kręgów 
Ŝelbetowych fi 1000 mm 
łączonych na uszczelkę 
gumową z prefabrykowaną 
kinetą (przejścia szczelne) z 
włazem Ŝeliwnym fi 600 mm  
40 t (Hśr = 2,0 m) na kanale 
PVC fi 400 mm 

6 szt.    

17 
 

Kompletna studzienka PVC 
 fi 400 mm na kanale PVC  
fi 400 mm – 7 szt. Na kanale 
PVC fi 315 mm – 1 szt. Kineta 
zbiorcza. Teleskop z włazem 40 
t  Hśr = 2,0m 

8 szt.    

18 
 

Kompletna studzienka PVC  
fi 400 mm na kanale PVC fi 400 
mm – 7 szt. Na kanale PVC  
fi 315 mm – 1 szt. Kineta 
zbiorcza. Teleskop z włazem  
40 t  Hśr = 2,0m w ilości 8 szt. 
- kompletna studzienka 
kanalizacyjna z osadnikiem 70 
litrów z PVC fi 315/160/2000 
mm + teleskop z kratą uliczną 
40 t. o wymiarach 42x34 cm 
(np. produkcji Kaczmarek) 

20 szt.    

 

Ogólna wartość netto.................................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Ogólna wartość podatku VAT...................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 



Ogólna wartość  brutto..............................................................................................................zł 
(słownie: ....................................................................................................................................) 
  
Oświadczam, Ŝe : 
- zapoznałem się z warunkami wymienionymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeŜeń. 
- zrealizuję wykonanie całości zamówienia do dnia 31.12.2008 r. 
- uwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert  
- cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty oraz przez okres  realizacji całości 

zamówienia 
- akceptuję warunki umowy i przyjmuje je bez zastrzeŜeń  
-    zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcy/-ów, które będzie 
reprezentowała firma (nazwa i adres firmy)* …………………………………………………  
…………………………………………………………………………………......................., 
w części zamówienia (opis): ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
Okres gwarancji (wyraŜony w liczbie m-cy) …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
Nazwa i adres firmy…………………………………………………………………………… 
Nazwisko, imię .......................................................................................................................... 
Stanowisko ................................................................................................................................ 
Telefon...................................................Fax.............................................................................. 
Zakres: 
- do reprezentowania w postępowaniu* 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 
1. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2. Zaakceptowany wzór umowy. 
3. ……………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………….. 
 
ZastrzeŜenie oferenta 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje oferenta:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

______________________________________ 
(imię i nazwisko  

oraz  podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
* niepotrzebne skreślić  
 


