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FORMULARZ OFERTOWY - OFERTA WSTĘPNA 

DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM 
 
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa........................................................................................................................................... 
 
Siedziba (adres) ............................................................................................................................ 
 
Nr telefonu/faks ............................................................................................................................ 
 
Adres e-mail …………………………………………………………………………………… 
 
NIP ............................................................................................................................................... 
 
KRS………………………………………………………………………………………........... 
 
REGON........................................................................................................................................ 
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku 
Mazowieckim.  
Adres:  ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16 

 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rejestr:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy     
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000088667 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 8220003795 

Kapitał zakładowy: 10.996.000,00 zł opłacony w całości 

Tel/faks:  257595830 / 257595858 

 e-mail:  pec@adres.pl 

REGON:  710015331 

 
I. Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Oferuję wykonanie w całości zadania pod nazwą „Remont kotła K4 w ciepłowni przy ul. 
Jana Pawła II 10 w Mińsku Mazowieckim” w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia i załączonego do SIWZ projektu Umowy, pod warunkiem 
uwzględnienia uwag i zastrzeżeń wymienionych w Załącznikach nr 7 i 8. 
 

II. Oświadczam, że:  
 

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 
2. Firma lub będące do jej dyspozycji osoby posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania 
działalności lub czynności mającej na celu wykonanie zamówienia, jeśli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuję 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 9 Regulaminu Udzielania 
Zamówień do stosowania w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., z siedzibą w 
Mińsku Mazowieckim. 
6. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w całości. 
7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 45 dni. 
8. Oświadczam, że jestem gotów przystąpić do negocjacji na warunkach opisanych w SIWZ. 
9. Oświadczam, że podane wszystkie dane są prawdziwe, na żądanie Zamawiającego 
potwierdzę stosownymi dokumentami podane dane po rygorem odrzucenia oferty. 

 
 
 
 

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione w  
dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo załączone 
do Formularza ofertowego 
 
 
 
Załączniki: Dokumenty od 1-8 (9)* wymienione w punkcie 6.2 SIWZ 
Dokument nr 1 - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
Dokument nr 2 - dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień,  
Dokument nr 3- dokumenty stwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi wykonać przedmiot zamówienia, 
Dokument nr 4 - dokumenty stwierdzające dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane,  
Dokument nr 5 - Wykaz zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia,  
Dokument nr 6 - Dokumenty (minimum 2) potwierdzające, że zamówienia objęte wykazane w Dokumencie nr 5 
zostały wykonane należycie. 
Dokument nr 7 - Wstępna koncepcja techniczna modernizacji kotła zawierająca opis techniczny proponowanego 
rozwiązania oraz sposób realizacji zadania. 
Dokument nr 8 - Uwagi do projektu umowy na wykonanie zamówienia. 
Dokument nr 9* -  pełnomocnictwo, dokument potwierdzający powołanie do pełnienia funkcji organu 
uprawniającego do reprezentacji Wykonawcy itp. 
* Uwaga: Dokument nr 9 należy dołączyć jeżeli uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z 
dokumentu nr 1 w innym przypadku wykreślić. 


