
ZAŁĄCZNIK nr 5**)   
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez  

       Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   
  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro  

     

………………………., dnia ………………... 
OPK/WMR/ZP-1/16/2017 

 
 
Oferent :  
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
(nazwa, adres, NIP, Regon lub pieczęć firmowa) 

                                                                                         

                                                                                       Zamawiający :  

 

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

al. 600-lecia 8,  

       24-300 Opole Lubelskie     

OFERTA 

 na dostawę/usługę/ robotę budowlaną) * 

wartości  szacunkowej netto nie przekraczającej  30 000 euro włącznie 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia 30.08.2017 r. znak sprawy: OPK/WMR/ZP-

1/16/2017 na dostawa materiałów do modernizacji hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy 

Opole Lubelskie   

oferujemy dostawę całego zakresu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym na warunkach 

podanych niżej :  

1. Cena oferty 

a) Cena netto: ………………………………………………..zł, słownie  …………………….……………………………… 

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

b) Cena brutto z ………. % podatkiem VAT: ………………………………………, słownie ………………………….. 

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

Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do Oferty.  

 

2. Termin realizacji  zamówienia do: 14 dni od podpisania umowy.  

3. Płatność przelewem na konto w banku ………………………………………………………………………………………. 

Nr konta : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Termin płatności: 14 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu 

zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury VAT.    

5. Okres  gwarancji:  …………………………………………………. 

6. Osoba do kontaktów : ……………………………………………………. Tel. : …………… e-mail : ………………………  
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7. Oświadczenie Oferenta : 

a) Oświadczam, że zapoznałem się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

b) Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty do realizacji, zobowiązuje się wykonać 

przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami 

oraz w wymaganym terminie. 

c) Oświadczam, że ofertowa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz, że posiadam niezbędną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami 

do realizacji zamówienia.  

d) Oświadczam, że jestem producentem oferowanych materiałów.  

e) Załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez 

zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiące integralną część ofert są: 

1) Formularz cenowy, 

2) Wzór umowy 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………… 
miejscowość, data 

............................................................. 
                                                                                                                                    (czytelny podpis  lub podpis i pieczęć       

                                                                                                                             osoby uprawnej do reprezentowania Oferenta) 

*) niepotrzebne skreślić (usunąć) 

**) usunąć przy redagowaniu zaproszenia 
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Załącznik Nr 1 do oferty nr OPK/WMR/ZP-1/16/2017 
na dostawę materiałów do modernizacji hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Opole Lubelskie   

FORMULARZ CENOWY 

Lp. 
Numer 

katalogowy 
Nazwa wyrobu Parametry techniczne 

Ilość 
(szt.) 

Cena 
jednostkowa 

netto  
Cena netto Cena brutto 

1  Hydrant nadziemny PN10 
żeliwo szare GJL-250 lub odpowiednik, kolumna: 
Stal lub odpowiednik DN80 L=2150mm 

35    

2  Hydrant nadziemny PN10 
żeliwo sferoidalne GJS 500-7, kolumna: Stal 
lub odpowiednik DN80 L=2450mm 

3    

3  Hydrant podziemny PN10  
żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub 
odpowiednik, kolumna: Stal lub odpowiednik 
DN80 H=1250mm/R=1500mm 

5    

4  
Zasuwa klinowa kołnierzowa wykonanie z 
miękkim uszczelnieniem i wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia DN80 

żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub 
odpowiednik, długa 

2    

5  
Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim 
uszczelnieniem i wymiennym uszczelnienie 
trzpienia DN80 

żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub 
odpowiednik PN 16, krótka 

20    

6  Obudowa zasuwy/Klucz do zasuwy L=1100mm, Ø65/80 25    

7  Skrzynka do hydrantów podziemnych  korpus z PEHD, właz żeliwo 10    

8  Skrzynka do nawiertek niska korpus z PEHD, właz żeliwo 10    

9  Kolano dwukołnierzowe ze stopką N (GJL-250) DN80 10    

10  Zwężka dwukołnierzowa FFR (GJL-250) DN100/DN80 10    

11  Króciec dwukołnierzowy FF (GJL-250) DN80 L=300mm 5    

12  Króciec dwukołnierzowy FF (GJL-250) DN80 L=400mm 5    

13  Króciec dwukołnierzowy FF (GJL-250) DN80 L=600mm 5    

14  tabliczka z oznaczenie H Zgodnie z PN 200    

15  tabliczka z oznaczeniem Z Zgodnie z PN 200    

RAZEM:   

Wartość RAZEM należy przenieść do Oferty. 


