
Nr sprawy: ZP/271/6/2013  
Znak: ZP/271/6/110/2013 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 
Data ……………………… 

 
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907-tekst jednolity, poz. 984 i poz. 1047). 
 
Dotyczy: Zamówienia publicznego na dostawę materiałów kanalizacyjnych wraz z nieodpłatnym 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej z wylotem 
do rowu w ul. Kościuszki, budowy rowu odwadniającego w ul. Ks. Jankowskiego wraz z przepustami, 
przebudowy rowu w ul. Kościuszki w Kamieńsku, zgodnie z obowiązującymi normami i 
specyfikacjami technicznymi. 

 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 Nazwa /firma/albo imiona i nazwiska: ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..  
 Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
Województwo.......................................................Powiat ............................................................ 
Nr telefonu .............................................. Nr faksu...................................................................... 
Nr nip....................................................... Nr regon .................................................................... 
Osoby do kontaktów z zamawiającym ………………………………………………………… 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Kod, miejscowość: 97-360 Kamieńsk, Ulica: Wieluńska 50  
Nip:772-10-01-631, regon 590328019, Tel., faks:  (044) 6817 136, (044) 6817 136 
Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: tj. dostawa materiałów kanalizacyjnych 
wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci 
kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w ul. Kościuszki, budowy rowu 
odwadniającego w ul. Ks. Jankowskiego wraz z przepustami, przebudowy rowu w ul. 
Kościuszki w Kamieńsku, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami 
technicznymi, wg cen: 
L.
p. 

Nazwa Ilość 
i  jedn. 
miary 

Cena jedn. 
netto 
(w zł.) 

Wartość netto 
 (w zł.) 

Stawka  
VAT 
(w %) 

1 Rury PP kielichowe z uszczelką 
do kanalizacji zewnętrznej SN8 fi 
600mm (dł. 3m-47szt.). 

141 m.   23 

2 Rury PP kielichowe z uszczelką 
do kanalizacji zewnętrznej SN8 fi 
500mm (dł. 3m-26szt.). 

78 m.  
 

 23 

3 Rury PP kielichowe z uszczelką 
do kanalizacji zewnętrznej SN8 fi 
400mm (dł. 3m-1szt.). 

3 m.  
 

 23 



4 Rury PP bez kielicha (na 
przepusty)  do kanalizacji 
zewnętrznej SN8 fi 400mm  
(dł. 3m-10 szt.). 

30 m.   23 

5 Kolano rury korugowanej PP fi 
600mm kąt. 15st. dwukielichowe 
z uszczelkami. 

2 szt.   23 

6 Redukcja rury korugowanej PP fi 
600/500mm z uszczelką fi 
500mm (wg. oznaczenia 
Kaczmarek-K2-kan BK/K2-kan). 

1 szt.  
 

 23 

7 
 

Redukcja PVC fi 315/250 do 
kanalizacji zewnętrznej. 

1 szt.   23 

8 Korek do rury korugowanej PP fi 
500mm z uszczelką. 

1 szt.   23 

9 Korek do rury korugowanej PP fi 
400mm z uszczelką. 

1 szt.   23 

10 Kompletna studnia rewizyjna z 
kręgów betonowych fi 1200mm 
łączonych na uszczelkę gumową 
z wyprofilowaną kinetą na kanale 
PP fi 600mm + dopływ boczny 
PVC fi 315mm w dnie kinety. 
Właz żeliwo szare (wys. korpusu 
15cm) fi 600mm D400. 
Zwieńczenie-pokrywa. Przejścia 
szczelne. H stud.=1,49m (D1).  

1 szt.   23 

11 Kompletna studnia rewizyjna z 
kręgów betonowych fi 1200mm 
łączonych na uszczelkę gumową 
z wyprofilowaną kinetą na kanale 
PP fi 600mm + dopływ boczny 
PVC fi 200mm 0,5m ponad dnem 
kinety. Właz żeliwo szare (wys. 
korpusu 15cm) fi 600mm D400. 
Zwieńczenie-pokrywa. Przejścia 
szczelne. H stud.=1,38m (D2). 

1 szt.   23 

12 Kompletna studnia rewizyjna z 
kręgów betonowych fi 1200mm 
łączonych na uszczelkę gumową 
z wyprofilowaną kinetą na kanale 
PP fi 600mm + dopływ boczny 
PVC fi 200mm 0,5m ponad dnem 
kinety. Właz żeliwo szare (wys. 
korpusu 15cm) fi 600mm D400. 
Zwieńczenie-pokrywa lub stożek. 
Przejścia szczelne. H stud.=2,09m 
(SD1). 

1 szt.   23 

13 Kompletna studnia rewizyjna z 
kręgów betonowych fi 1200mm 
łączonych na uszczelkę gumową 
z wyprofilowaną kinetą 
rozdzielcza - wylot PP fi 600mm 
+ dopływ boczny PP fi 500mm w 
dnie kinety + dopływ boczny PP 
fi 400mm w dnie kinety. Właz 
żeliwo szare (wys. korpusu 15cm) 

1 szt.   23 



fi 600mm D400. Zwieńczenie- 
pokrywa lub stożek. Przejścia 
szczelne. H stud.=2,91m (SD2). 

14 Kompletna studnia rewizyjna z 
kręgów betonowych fi 1200mm 
łączonych na uszczelkę gumową 
z wyprofilowaną kinetą na kanale 
PP fi 500mm kątowa. Właz 
żeliwo szare (wys. korpusu 15cm) 
fi 600mm D400. Zwieńczenie- 
pokrywa lub stożek. Przejścia 
szczelne. H stud.=2,58m (SD3). 

1 szt.   23 

15 Kompletna studnia rewizyjna z 
kręgów betonowych fi 1200mm 
łączonych na uszczelkę gumową 
z wyprofilowaną kinetą na kanale 
PP fi 500mm + dopływ boczny 
PVC fi 315mm w dnie kinety. 
Właz żeliwo szare (wys. korpusu 
15cm) fi 600mm D400. 
Zwieńczenie-pokrywa lub stożek. 
Przejścia szczelne. H stud.=1,72m 
(SD4). 

1 szt.   23 

16 Kompletna studnia rewizyjna z 
kręgów betonowych fi 1000mm 
łączonych na uszczelkę gumową 
osadnikowa wylot PVC fi 
315mm (0,6m ponad dnem 
studni. Właz żeliwo szare (wys. 
korpusu 15cm) fi 600mm D400. 
Zwieńczenie-pokrywa. Przejście 
szczelne. H stud.=1,66m + 
osadnik 0,6m (SD5). 

1 szt.   23 

17 Typowa ścianka czołowa 
żelbetowa dla przepustów pod 
zjazdami z otworem dla rury PP  
fi 400mm (rów o szerokości dna 
40cm, głębokości 65cm, 
nachyleniu skarp 45stopni). 

20 szt.   23 

18 Typowy wylot żelbetowy skośny 
ze ścianką tylną i otworem dla 
rury PP fi500mm (wylot do rowu 
rury PP fi 500mm). 

1 szt.   23 

19 Kompletna studzienka ściekowa 
(jednoelementowa) betonowa fi 
500mm z pierścieniami 
odciążającymi. Hśr.=0,8m + 
osadnik 0,8m.Wpust uliczny 
żeliwny 60x40cm (wysokość 
korpusu 15cm), ruszt uchylny. 
Jedno przejście szczelne dla PVC 
fi 200m. 

2 szt.   23 

 
Ogólna wartość netto.................................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) .......................................................................................zł 



(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto..............................................................................................................zł 
(słownie: ....................................................................................................................................) 
 
Oświadczamy, że : 
- zapoznaliśmy się z warunkami wymienionymi w SIWZ oraz załącznikami i przyjmujemy 

je bez zastrzeżeń, 
- treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego (wzór formularza 

ofertowego, umowy i 3 oświadczeń,) w niniejszym postępowaniu publicznym nie 
została przez nas zmieniona,  

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert, zgodnie z treścią SIWZ, 

- akceptujemy warunki umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego, 

-    spełniamy / nie spełniamy ٭ warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004  
      r.  Prawo zamówień publicznych-Dz. U. z 2013r. poz. 907-tekst jednolity, poz. 984 i poz.  
     1047),  
-     podlegamy / nie podlegamy ٭ wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.  
     1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych- Dz. U. z 2013r. poz. 907-tekst  
      jednolity, poz. 984 i poz.1047),  
-   okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia dostawy. 
-    zobowiązujemy się realizować i wykonać zamówienie do 31.12.2013r., 
-    oferowane dostawy materiałów kanalizacyjnych odpowiadają określonym wymaganiom  
     zamawiającego, zgodnym z treścią SIWZ, 
-    termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury,  
-    zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcy/-ów *; w części zamówienia  
     / w całości zamówienia *  
 (opis): ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Dotyczy / nie dotyczy * - Oświadczam, że :  
-    zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych nie należę do grupy  
     kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej* 
 
Dotyczy / nie dotyczy * - Oświadczam, że :  
-   zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych należę do grupy kapitałowej  
    / że podmiot, który reprezentuję należy do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów  
    należących do tej samej grupy kapitałowej:*. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………..  
 
 



Dotyczy / nie dotyczy * - Oświadczamy, że :  
- oferowane materiały kanalizacyjne są równoważne do materiałów kanalizacyjnych 

wymienionych w tabeli powyżej i posiadają te same parametry jakościowe (fizyko-
chemiczne) i wydajnościowe. 

 
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. Oświadczenie wg art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
4. Oświadczenie wg art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
5. …………………………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………………………………………….. 
 
Zastrzeżenie oferenta 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę i nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Inne informacje oferenta:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
(imię i nazwisko  

oraz  podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
 

 
 
 
 
 
 


