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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
[nazwa i adres Wykonawcy] 
NIP/PESEL: ………………………………………. 
REGON: …………………………………………….. 
KRS/CEIDG: ……………………………………… 
tel.: …………………………………………………... 
email: ………………………………………………. 

OFERTA WYKONAWCY 

Nr sprawy: JRP/U/4/2021 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 5 października 2021 roku, 
zamieszczone w bazie konkurencyjności pod numerem 2021-4347-70944, składamy ofertę na 
zadanie pn.: „Modernizacja systemu sterowania i opomiarowania Oczyszczalni Ścieków 
Mokre Łąki” wykonywane w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia 
mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin – część 
II”, nr POIS.02.03.00-00-0078/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale 
Funduszu Spójności za cenę ryczałtową: 

Razem ............................ zł netto, słownie: ...................................................................................  

Stawka podatku VAT: ……….. %.    Wartość podatku VAT ………………………. zł 

Razem …………………. zł brutto, słownie: ........................................................................................ 

1) Wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie PLN (złoty polski) z dokładnością do 
1 grosza. 

2) Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania całości 
przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Udzielamy 24 / 36 / 48 miesięcznego* okresu gwarancji na oferowany system. 

4) Udzielamy 24 miesięcznego okresu gwarancji producenta na sprzęt komputerowy. 

5) Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie: 
ETAP I – Uzgodnienie z Zamawiającym algorytmów pracy oraz standardu wykonania nowego 
systemu SCADA; opracowanie projektu koncepcyjnego realizacji zadania; czas na 
ukończenie: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy; 
ETAP II – Opracowanie projektu wykonawczego na potrzeby realizacji zadania; czas na 
ukończenie: 2,5 miesiąca od dnia podpisania umowy; 
ETAP III – Prefabrykacja szaf zgodnie z zatwierdzonym projektem, dostawa szaf do 
Inwestora, dostawa sprzętu komputerowego, modernizacja dyspozytorni, dostawa mebli, 
instalacja i konfiguracja środowiska SCADA i przygotowanie aplikacji SCADA, czas na 
ukończenie: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
ETAP IV – montaż szaf, przepięcie okablowania, programowanie systemu SCADA, dostawa i 
konfiguracja urządzeń peryferyjnych; przeprowadzenie stosownych prób oraz uruchomień 
obiektów: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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6) Zobowiązujemy się świadczyć usługę asysty powdrożeniowej zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia przez 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu gwarancji Wykonawcy. 

7) Oświadczamy, iż całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy powierzyć 
podwykonawcy(-om) następujące części zamówienia (jeżeli są już znani, proszę podać nazwy 
ewentualnych podwykonawców)*: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Oświadczamy, iż Wykonamy wszystkie niezbędne prace tak, aby przedmiot zamówienia 
spełniał swoje przeznaczenie i spełniał wszystkie wymogi wynikające z Zapytania 
ofertowego. 

9) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w pkt 9 ppkt 1 lit. a-b zapytania ofertowego. 

10) Oświadczamy, że wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich trzech lat, liczonych wstecz od 
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie następujące zamówienia polegające na: 

Wykaz wykonanych usług 

Lp. 
Wartość 

zamówienia  
Przedmiot zamówienia 

Daty 
wykonania 

Nazwa 
Zamawiającego 

1     

2     

w załączeniu składamy referencje / inne dokumenty* sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane, potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie. 

11) Oświadczamy, że do realizacji zamówienia skierujemy następujące osoby: 

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Lp. 
Osoba skierowana 

do realizacji 
zamówienia  

Kwalifikacje 
zawodowe, 

uprawnienia 
Doświadczenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

1 
kierownik robót 

branży elektrycznej 
   

Podstawa do dysponowania: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna / inne 
………………………………………* 

2 
ekspert do 

sterowników PL 
   

Podstawa do dysponowania: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna / inne 
………………………………………* 

3.1 
programista 

systemu SCADA 
   

Podstawa do dysponowania: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna / inne 
………………………………………* 

3.2 
programista 

systemu SCADA 
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Podstawa do dysponowania: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna / inne 
………………………………………* 

3.3 
programista 

systemu SCADA 
   

Podstawa do dysponowania: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna / inne 
………………………………………* 

4.1 
programista 
systemu iFIX 

   

Podstawa do dysponowania: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna / inne 
………………………………………* 

4.2 
programista 
systemu iFIX 

   

Podstawa do dysponowania: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna / inne 
………………………………………* 

5 
specjalista ds. 

automatyki 
   

Podstawa do dysponowania: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna / inne 
………………………………………* 

12) Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp. 

13) Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z treścią 
i na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14) Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiający oraz adres do 
korespondencji: 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym: 

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

nr telefonu: ……………….……..……………………, email: ………………………………………….. 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby Wykonawcy): 

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

15) Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu zakończenia całego przedmiotu zamówienia 
nastąpią jakiekolwiek zmiany w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, 
a przedstawionej w naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast 
powiadomimy o nich Zamawiającego na piśmie. 

…………………………, dnia …………………………. 
(Miejscowość i data) 

………………..………………………………………… 
(Podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do 

reprezentowania wykonawcy) 
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Załączniki do oferty: 

1) dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

2) ……………………………………………; 


