
Załącznik nr 1   
 

OFERTA WYKONAWCY 
 
 

na zadanie pn.: „Naprawa systemu sterowania i wizualizacji reaktora biologicznego na  
Oczyszczalni Ścieków  w Poddębicach ul. Młynarska 5”  
 
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.                 
99-200 Poddębice, u. Parzęczewska 29/35, tel. 043/ 678-43-66,  fax. 043 / 678-43-66,   
 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa ...................................................................................................................................................... 

Adres ....................................................................................................................................................... 

Nr tel. ................................................................    faks  ……………........................................................     

NIP ....................................................................    REGON ..................................................................... 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Naprawa systemu sterowania i wizualizacji 

reaktora biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5”  

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w postaci:   

 sprawdzenie uszkodzonych torów pomiarowych sygnałów analogowych 

 dostawę i wymianę 10 sztuk uszkodzonych separatorów sygnałów analogowych 

 dostawę i wymianę 1 sztuki uszkodzonej karty wejść analogowych sterownika PLC 

 dostawę i wymianę 8 sztuk uszkodzonych przekaźników w szafie sterownika PLC 

 naprawę braku generowania raportów w systemie wizualizacji 

 przeprowadzenie prób funkcjonalnych reaktora biologicznego 
 
za kwotę netto …………..……….. zł,- (słownie):  ………................................................................... 

………………………………………………….... zł/t + podatek VAT ………………………… zł,-(słownie):  

…….................................................................................................................................... zł,- 

Łączna kwota brutto ……………………..…zł,-.   (słownie):………………………..……………….  

………………………………………………………………………………………………………...zł/t 

2. Oświadczamy, że wynagrodzenie jest ceną ofertową zawierającą wszystkie koszty związane                        
z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną. 

3. Na wykonane przez nas naprawy  i wymienione urządzenia udzielamy ….. miesięcznej  gwarancji. 
Reklamacje będą załatwiane w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 

4. Oświadczamy, że dokonamy realizacji zleconych zadań w terminie do 15.12.2018 r. 
5. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy zawierającej zapisy przedstawione w 
załączniku nr.2 do zapytania  w miejscu i terminie przedstawionym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że podpiszemy umowę w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego zapytania 
ofertowego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
……….....................................................                                 .................................................................. 
Pieczęć firmowa Oferenta                                       (podpis i pieczątka składających oświadczenia) 


