
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres: 

NIP: 

REGON: 

TELEFON: 

E-MAIL: 

OSOBA DO KONTAKTU: TELEFON: 
 

Zobowiązuję się do wykonania renowacji kanału sanitarnego rękawem typu CIPP – rękaw długi 

w n/w ulicach:  

1) Al. Wojska Polskiego (nr 38 do 40)  

Ø150 L=63,0m 

Ø200 L=189,0m 

Ø250 L=74,0m 

2) ul. Biskupicka KOLEKTOR KRĘPICA,  

Ø1000 L=359,00m 

 

Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia ……………………….. zł netto + ustawowy VAT 

Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia………………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………..) 

W ofercie należy uwzględnić: 

Cenę jednostkową jednego ,,kapelusza”, typu B do 20cm na bezpośrednim włączeniu 

przykanalika w naprawianym kanale (ilość zastosowanych kapeluszy uzależniona będzie od 

sposobu włączenia przykanalików): 
 

1szt. ,,kapelusza” ……………….. zł netto 
 

 

Stawki i narzuty: 

Robocizna:  ..............................................................  

Koszty ogólne:  .........................................................  

Koszty zakupu materiałów: .......................................  

Zysk: .........................................................................  

 

Kryterium oceny – cena 100% 

 
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej firmy zaakceptujemy następujące warunki 
przyszłej umowy: 
 

− Termin płatności: przelew, min. 30 dni; 



− Gwarancja: 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru; 

− Termin rozpoczęcia prac: należy uzgodnić z Koordynatorem PWIK Sp. z o.o.  z siedzibą  
w Kaliszu (jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy); 

− Termin zakończenia i rozliczenia zadania: 31.12.2020r.; 

− Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi; 

− Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zadania; 

− Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia; 

− Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

− Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 
12.02.2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

W załączeniu do formularza ofertowego przedstawiamy: 

1. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu). 

2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem 

składania ofert. 

3. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o.  

(w załączeniu). 

4. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w załączeniu). 

5. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie. 

6. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat. Warunek wiedzy  

i doświadczenia zawodowego zostanie uznany za spełniony gdy Oferent wykaże, że  

w przeciągu ostatnich 3 lat, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 

okresie, wykonał prawidłowo minimum dwie roboty polegające na renowacji kanalizacji 

sanitarnej o przekroju kołowym przy zastosowaniu rękawów z włókna szklanego 

utwardzonego promieniami UV o długości min. 1000mb każda i każda z tych robót 

obejmowała w swoim zakresie renowację min. 300mb kanału DN1000 wraz  

z poświadczeniem. 

7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz  

z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

8. Dokumenty potwierdzające parametry jakościowe oferowanych materiałów. Do oferty 

należy załączyć deklarację właściwości użytkowych oferowanego rękawa oraz dokumenty 

potwierdzające parametry ścieralności rękawa. 

9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. skierowana do 

Wykonawców posiadających status osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 

2a, 62-800 Kalisz. 
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:  

- listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,  
- telefonicznie: 62 760 80 00 
- drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl. 

mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl


3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

4. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  
w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.  

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku 
podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres 
ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat). 

6. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień. 
7. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
10. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

Miejscowość i data:………………………… 

         ………………………………………… 
                      Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 


