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F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 

 

Przedmiot postępowania:   

„Prowadzenie prac remontowych przyłączy wodociągowych na terenie działalności 

AQUANET SA. w ramach zadania „Remont i wymiana armatury Poznańskiego Systemu 

Wodociągowego”. 

 
 

Zamawiający:    AQUANET  S.A  

                            ul. Dolna Wilda 126, 61 - 492 Poznań   

 

Wykonawca: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 
 

L.p. Nazwa (y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

.............................................................................................. 
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktów:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  
 

 

 

 

Termin realizacji:  18 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że Umowa 

ulegnie rozwiązaniu przed terminem wskazanym w zdaniu poprzedzającym, 

gdy suma należności netto wynikających z faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy osiągnie kwotę 

stanowiącą Wartość Umowy określona w § 2 ust. 1 Umowy, w takim 

przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu wystawienia ostatniej z tych 

faktur przez Wykonawcę 
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Gwarancja jakości: 36 miesiące od daty podpisania przez Strony Protokołu Końcowego,       

odrębnie dla każdego zlecenia  

 

 

Warunki płatności: Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT   przelewem, na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty Wynagrodzenia 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

                                 Na  każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy     

                                 i zlecenia (Z/MSW/..) w związku z realizacją którego faktura została   

                                 wystawiona 

 

Miejsce bazy sprzętowo – materiałowej, z której Wykonawca będzie pobierać i składać  

materiał oraz sprzęt do wykonania prac związanych z Umową 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............ 

 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Oferta obejmuje pełen zakres zamówienia,  

2. Zapoznał się z warunkami udzielania zamówień przez AQUANET SA, stosownie do 

zapisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których 

nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3. Przyjmuje warunki Regulaminu w całości i nie zgłasza do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

4. Zapoznał się z treścią ogłoszenia o zamówieniu w tym SWZ oraz uzyskał informacje 

niezbędne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia, 

5. Nie wnosi zastrzeżeń do otrzymanych dokumentów, 

6. Zapoznał się ze wzorem umowy i zastosuje ją w przypadku wyboru. 

7. Nie podlega wykluczeniu z postępowania z tytułu zalegania z uiszczania podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. (Przed podpisaniem umowy 

Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US). 

 

 

Termin związania ofertą - 45 dni od terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis  i pieczątki( a) 

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania 

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo 
................................................................................................ 

 


