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FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ 
 pn.: „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji 

w miejscowości Częstochowa" 

ZAMAWIAJĄCY: 
Galia S.A.  
ul. Przybylaka 15  
41-300 Dąbrowa Górnicza 
 

WYKONAWCA: 
Niniejsza Oferta wstępna zostaje złożona przez: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres wykonawcy 

                  

                  
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Imię i nazwisko       
Adres       

Nr telefonu       
Adres e-mail       

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że: 
 

- Zapoznałem(liśmy) się z treścią Zapytania ofertowego oraz SiWZ dla niniejszego zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w nich postanowieniach i zasadach postępowania. Oświadczamy również, że 
dokonaliśmy stosownej wizji lokalnej. 

- Oświadczamy, iż załączone przez nas dokumenty są aktualne, tj. zawierają informacje odpowiadające stanowi 
faktycznemu na dzień złożenia Oferty wstępnej. 

- Cena (wartość z podatkiem od towarów i usług) mojej (naszej) Oferty wstępnej za realizację całości przedmiotu 
zamówienia wynosi: 

 

Cena netto       PLN 

słownie       PLN 

 
Cena brutto       PLN 

słownie       PLN 

 
w tym: 

Cena netto za realizację 
Robót budowlanych       PLN 

słownie       PLN 
 

Cena brutto za realizację 
Robót budowlanych       PLN 

słownie       PLN 
 

Cena netto za wykonanie 
usługi serwisowej w okresie 
gwarancji 

      PLN 

słownie       PLN 
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Cena brutto za wykonanie 
usługi serwisowej w okresie 
gwarancji 

      PLN 

słownie       PLN 
 

Wykonamy przedmiot 
zamówienia dostarczając 
następującą jednostkę 
wytwórczą  
(producent, typ, model) 

      

 
- Niniejsza Oferta wstępna jest ważna przez 60 dni 
- Załącznikami do niniejszej Oferty wstępnej są:  

 
1. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 
2. Wykaz wykonanych usług serwisowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 
3. Wykaz osób – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 
4. Parametry kontrolne – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 
5. Parametry gwarantowane – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ 
6. Oferta serwisu pogwarancyjnego – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ 
7. Wykaz części zamiennych – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 
8. Oświadczenie o spełnieniu wymagań udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 10 
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 11 
10. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu stosownego zaplecza techniczno-magazynowego, o którym mowa 

w pkt. VIII SIWZ 
11. Polisa o której mowa w pkt. VIII SIWZ 
12. Informacje banku o której mowa w pkt. VIII SIWZ 
13. Projekt dokumentu Gwarancji 
14. Projekt dokumentu gwarancji na Serwis 
15. Projekt umowy serwisowej pogwarancyjnej 
16. Harmonogram realizacji inwestycji 
17. Karty katalogowe proponowanych jednostek wytwórczych 

 
 

Nazwisko i imię osoby upoważnionej 
do podpisania niniejszej Oferty 

Podpis osoby upoważnionej 
do podpisania niniejszej Oferty 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 


