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„Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” 
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Załącznik nr 1  

 
Do:  

.........................................................................  

.........................................................................  

.........................................................................  
(nazwa i adres Zamawiającego)  

 
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego na: dostawę dwóch różnych materiałów zmiennofazowych (PCM) po 

100 kg każdego w związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjne zmiennofazowe 

magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” projekt nr 

POIR.04.01.04-00-0100/17 (INNOSTORAGE)  dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, my niżej podpisani:  
.......................................................................................................................................................
............………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz:  
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia.  
2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  
4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia cenę netto ………………… zł. (słownie 
złotych: ......................................................) powiększoną o podatek VAT w wysokości 
……………… zł., co w wyniku daje cenę brutto ………………zł. (słownie złotych 
…………………….………………………………………….......),  
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania 
umowy. 
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom 
zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:  
a. 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 
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b. 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 
8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
9. OŚWIADCZAMY, zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień Publicznych – 2019 r. poz. 1843), oświadczam, że:  

• posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia  

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy o art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.  

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
do:………………………………………..  
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.  
 
 
 
__________________ dnia __ __ 2021 roku ___________________________________  
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 


