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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego systemu 

odzysku energii cieplnej. 

I. DOSTAWCA (WYKONAWCA)                                                                        

Nazwa:  

Adres:  

Adres poczty elektronicznej:  

Numer telefonu:  

Numer faksu:  

Numer REGON:  

Numer NIP:  

 

II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY 

(WYKONAWCY) 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko/ pełniona funkcja:  

Telefon:  

E-mail:  

 

III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

L.

p. 

Oczekiwane parametry 

techniczne/funkcjonalność/minimalne wyposażenie systemu 

odzysku energii cieplnej (lub równoważne*) 

Kwantyfiko-

walna 

wartość 

parametru  

(jeśli 

dotyczy) 

Parametry/ 

funkcjonalnoś-

ci /wyposażenie 

oferowanego 

systemu 

odzysku energii 

cieplnej * 

1 2 3 4 

Wyposażenie systemu odzysku energii cieplnej oraz inne wymagania stawiane przedmiotowi 

zamówienia 

1 System ogrzewania i chłodzenia stanowiskowego dla 12 

stanowisk pracy (stanowisko 3x1 mb) związanych z 

oczyszczaniem odlewów żeliwnych.  

TAK  

2 Stalowy wymiennik ciepła spaliny – woda/glikol o mocy 150-

200 kW zamontowany jako by-pass (na odcinku ok. 4mb) na 

emitorze pieca do obróbki cieplnej  

TAK   

3 System akumulacji ciepła wody (bufor) i jej dystrybucja w celu 

ogrzewania stanowiskowego realizowanego poprzez centralę 

TAK  
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wentylacyjną lub dystrybucję wody gorącej (nagrzewnice) z 

możliwością zasilania ciepłą wodą z kotłowni gazowej C.O w 

celu podgrzewania wody niezależnie od energii cieplnej 

pozyskanej z odzysku ciepła. 

4 System konwersji energii cieplnej na chłód o mocy 60-70 kW 

(agregat absorpcyjny, chiller itp.) z możliwością wspomagania 

ciepłą wodą z kotłowni gazowej C.O w okresie letnim w celu 

produkcji chłodu niezależnie od energii cieplnej pozyskanej z 

odzysku ciepła. 

TAK  

5 System rozprowadzenia energii cieplnej (zimą), chłodu (latem) 

– realizowany poprzez centralę wentylacyjną lub dystrybucję 

wody lodowej.  

TAK  

6 System infrastruktury i armatury ciepłowniczo-chłodniczej 

transportującej gorącą wodę i chłód od źródła do odbiorników. 

TAK  

7 System aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki wraz z 

pełną regulacją temperatury grzania i chłodzenia 

stanowiskowego. Pełne opomiarowanie systemu zużycia 

energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodu. 

TAK  

8 Doporowadzenie WLZ energii elektrycznej i instalacji 

wodociągowej do kontenera po stronie Zamawiającego po 

uzyskaniu danych technicznych od Oferenta.  

TAK  

* - w polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanego 

urządzenia, w pozostałych polach tabeli należy wskazać: TAK lub NIE 

  

IV. OFEROWANA CENA  

Cena netto: ………………………………………………………………………………………….. 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

stawka podatku VAT: ... % 

Cena całkowita z podatkiem VAT: …………………………………………………………………. 

słownie: …………………………………………………………………………………………………. 

 

V. OKRES GWARANCJI  NA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (W MIESIĄCACH) 

– nie krótszy niż 24 miesiące 

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji wynosi ……..…..…….miesięcy. 

 

VI. BEZPŁATNA OBSŁUGA SERWISOWA NIE KRÓTSZA NIŻ 24 MIESIĄCE 

 

Oferowany przez naszą firmę okres bezpłatnej obsługi serwisowej wynosi ………..….miesięcy.  

 

Oferta jest ważna przez 60 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu 

ofertowym. 

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w 

zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w projekcie umowy na dostawę i akceptujemy je bez 

zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem 



                                                  
 

3 

 

faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych 

danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. 
 

…………………………..          ….…………………………… 

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy1 

  

OŚWIADCZENIE: 

Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z 

nim osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Dostawcy) zamówienia a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

…………………………..      ……………………………… 

data                                                                          Podpis i pieczęć Dostawcy 

 

                                                 
1  W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową 


