
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Ja niżej podpisany(a),..................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………….………  
w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na „Dostaw ę i wymian ę wodomierzy wraz z 
systemem odczytu radiowego dla PSM w Chrzanowie” w imieniu reprezentowanej przeze 
mnie firmy oświadczam, że: 
- zapoznałem się z warunkami przetargu, przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i 

akceptuję je bez zastrzeżeń, 
- oferuję realizację zamówienia (wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia) zgodnie z poniższymi cenami: 
 

Lp 
Nazwa elementu systemu 

radiowego odczytu 
wodomierzy 

Ilość 
[szt] 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Podatek 
VAT [%] 

Cena 
jednostkowa 

brutto [zł] 

Cena brutto 
kol. nr 3 x kol nr 6 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Wodomierz w.z. wraz z 

„półśrubunkami” i zaworem 
zwrotnym – średnica 15mm 

     

2 Wodomierz w.c. wraz z 
„półśrubunkami” i zaworem 
zwrotnym – średnica 15mm 

     

3 Moduł radiowy (nakładka na 
wodomierz do zdalnego odczytu 
wskazań wodomierza) 

     

4 Koncentrator lub urządzenie 
równoważne 

     

5 Koszt odczytu i elektronicznego 
przekazywania wyników 
odczytu do Zamawiającego 
(koszt dostępu do portalu) 

     

6 Wodomierz odkupowany      
       
 Razem  

Słownie - ł ączna cena brutto zł:  ..……………………………………………………………………… ……… 

Ponadto oświadczam, że:  
1. cena ofertowa podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty realizacji zamówienia, 
2. posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 
3. posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
6. za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi 

robotami wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, 
7. powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 

przewidzianym w SIWZ, 
8. udzielimy:  

1) 5 letniej gwarancji na wykonane prace, 
2) 5 letniej gwarancji na wodomierze,  
3) 10 letniej gwarancji na moduły radiowe, 
4) 5 letniej gwarancji na systemu zdalnego odczytu i transmisji danych oraz koncentratory 

lub urządzenia równoważne,  
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9. w okresie gwarancji zobowiązujemy się do usuwania usterek wodomierzy, systemu odczytu 
w terminie nie dłuższym niż 3 roboczych dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, 

10. jesteśmy związani niniejsza ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
11. w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 

podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy,  

Proponowany termin płatności za wykonane i odebrane roboty - ………….... dni od dnia odbioru 
robót. 

Warunki aktualizacji cen w okresie realizacji zamówienia; 
- ceny w ofercie są cenami stałymi w okresie realizacji zamówienia*, 
- ceny w kolejnych latach realizacji zamówienia będą aktualizowane o …. % średniorocznego 

wskaźnika wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim 
(ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS)* 

W przypadku stwierdzenia awarii wodomierza, systemu odczytu danych sposób odczytu i 
rozliczenia będzie następujący: ..……………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oferta została złożona na .......................ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do oferty są: 
1. .................................................................. 
2. .................................................................. 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 
5. .................................................................... 
6. .................................................................... 
7. .................................................................... 
8. .................................................................... 
9. .................................................................... 
 

* - niepotrzebne skreślić 
 
 
......................, dnia .............. 2014 r.  
 

........................................................................................  
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 
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