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FORMULARZ OFERTOWY  
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ  

                                                                                                                                                                                                                
 
Dane dotyczące oferenta: 
 
Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu/faksu .............................................................................................................. 
nr NIP................................................................................................................................. 
nr REGON........................................................................................................................... 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku  
78-400 Szczecinek  
ul. Armii Krajowej 81  
tel/fax 94 37 266 90 / 37 266 59 
 
1. Przedmiot zamówienia: Legalizacja 747 kpl. ultradźwiękowych liczników energii cieplnej firmy 

KAMSTRUP zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

1.1 Należy określić cenę jednostkową legalizacji liczników: przeliczników, pary czujników temperatury, 
przepływomierzy oraz za ewentualną kalibrację przetworników przepływu, zgodnie z załącznikiem. 

1.2 W przypadku konieczności kalibracji lub naprawy należy podać wykaz liczników, protokół do akceptacji. 
W przeciwnym przypadku naprawa lub kalibracja nie będzie odpłatna. 

1.3 Nie należy zerować stanu liczników i wymieniać baterii.  

1.4  Wymagany termin realizacji zadania to okres 15.06.2022 do 15.08.2022.  

1.5  Termin legalizacji poszczególnych partii w seriach max. do 200 kpl. wg zlecenia do 10 dni roboczych, 
licząc od dnia otrzymania urządzeń od Zamawiającego do dnia wysłania do MEC. 

1.6  Wymagania minimalne: cena  

1.7 Termin składania ofert: do dnia 14.04.2022 roku.  

1.8 Termin realizacji: do 15.08.2022 roku. 

1.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  

1.10 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
2.  Zobowiązania oferenta:  
 
Zobowiązuję się: ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 
wyżej opisany przedmiot za kwotę: 
 
cena netto..............................................................................................zł 
 

(słownie: 
..........................................................................................................................................................................) 
 
podatek VAT.............................................................................................zł 
 
cena brutto...............................................................................................zł 
 

(słownie: 
............................................................................................................................................................................) 
 
3. Oświadczenie. 
 
3.1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
3.2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 
3.3. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz 

pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 
3.4. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
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4. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje 
wykluczenie oferenta). 
 
4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz akceptacja warunków umowy. 
4.2. Oryginał lub kserokopia, poświadczenia przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

4.3. Decyzje GUM dotyczącą posiadania punktów legalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja  
         2001 roku Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068). 
 
5.  Przedmiotem zamówienia są usługi  
      
6.  Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie ................................. 
 
   
                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                           
 

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

                                                                                    (imię i nazwisko) 
                                                           podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta    
                                                                                                                                                      

 
 


