Okresowy przegląd stanu technicznego urządzeń klimatyzatorów na terenie EPORE S.A. – Postępowanie 148004/2021

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
……………………..…….………

…….……………………, dnia …………….………

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość)

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zadania:
Okresowy przegląd stanu technicznego urządzeń klimatyzatorów na terenie EPORE S.A. 148004/2021
1. Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
NIP
REGON
Tel.
Faks
e-mail
Nr konta
bankowego
*w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie - nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów
występujących wspólnie
Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktu i prowadzenia negocjacji:
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
2. Dane Zamawiającego:
EPORE S.A.
Adres siedziby: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7
NIP: 6151791971
REGON: 230903528
3. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji
wykonania Zamówienia w wyszczególnieniu:
L.p.

Usługa

Ilość

J.m.

1. Serwis i przegląd – Agregat wody lodowej

1

szt.

2. Serwis i przegląd – Klimakonwektor

9

szt.

3. Serwis i przegląd – Pozostałe klimatyzatory

46

szt.

Cena netto

Wartość netto

∑
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… zł netto
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Do zaoferowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
4.

Miejsce wykonania usługi:
4.1. Oddział Bogatynia, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia
4.2. Oddział Żarska Wieś, Żarska Wieś 4, 59-900 Zgorzelec

5.

Oświadczamy, że:
5.1. Oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia, wymieniona w pkt. 3, uwzględnia wszelkie
czynności związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami i normami,
a także zgodnie z naszym doświadczeniem i wiedzą techniczną.
5.2. Wyrażamy zgodę na …………….. dniowy termin płatności (preferowane 30 dni od otrzymania faktury).
5.3. Zapoznaliśmy się z otrzymaną Specyfikacją Wykonania Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5.4. Posiadamy / Nie posiadamy (*) konto VAT do rozliczeń mechanizmu podzielonej płatności MPP.
5.5. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE
(dostępnym na stronie http://www.epore.pl/pl/odpowiedzialnybiznes/compliance/) oraz w Dobrych praktykach
zakupowych (dostępnych na stronie (http://www.epore.pl/wp-content/uploads/2016/12/Dobre-PraktykiZakupowe_EPORE.pdf). W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi
pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane
lub podwykonawcy, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej
wymienionych dokumentów.
5.6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
5.7. Zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia w EPORE, znajdującymi się na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://www.epore.pl/pl/o-nas/ogolne-warunki-zakupow/ i zobowiązujemy się do ich
przestrzegania.
5.8. Zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną pod adresem:
http://www.epore.pl/pl/rodo/
6.
Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować na adres (tylko w
przypadku gdy jest inny niż dane Wykonawcy – pkt 1):
…………………………………………………………………………………….................................................................................
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

Referencje/potwierdzenie z realizacji zamówień zgodnie z pkt. 6.2 a SWZ,

Uprawnienia osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 6.2. b SWZ,

Certyfikaty/Umowy partnerstwa zgodnie z pkt. 6.2 c SWZ,

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeśli wymagane.
8. Niniejsza oferta wraz z Załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Dokumenty stanowiące tajemnicę handlową zawarte są
na stronach ……….. / w Załącznikach ………....*
* - niepotrzebne skreślić
………………………………………...............................................................
(miejsce, data, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania
woli w jego imieniu)
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