Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837
e-mail: biuro@mecchodziez.pl
NIP 607-00-17-919, REGON 300076198
Kapitał zakładowy: 4.840.900,00
Kapitał wpłacony: 227.000,00
KRS: 0000247950

OGŁOSZENIE PRZETARGU
Nr 4/2016
O wszczęciu postępowania
na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn 114,3/200 z rur
preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków
Zamawiający
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
ul.I.Paderewskiego 2
64-800 Chodzież

Tryb postępowania
Postępowanie przetargowe nr 4/2016 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29
Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia
wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn 114,3/200 z rur
preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

Termin realizacji
Część pierwsza – 04.04.2016 r.
Część druga - 01.08.2016 r.

Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 04.03.2016 r. do godz. 1400.

Kryteria
Cena ofertowa netto – 100 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Warunki zamówienia nr 4/2016 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba uprawniona do kontaktu
Piotr Matyja - Prezes
Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00
telefon 67/28 22 592

Uwagi
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
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Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży
ul. I. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
tel.: 67/28 22 592, fax: 67 28 27 837
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn
114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień
na
Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym
załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

Tryb przetargu: Zebranie ofert nr 4/2016
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PROWADZONE BEZ STOSOWANIA
USTAWY
W MYŚL ART. 133 UST. 1 PZP

Zatwierdził
Prezes Spółki
Piotr Matyja

Chodzież, luty 2016
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64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837
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Załącznik nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
do postępowania przetargowego:

na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn 114,3/200 z rur
preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków
1. Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży
ul. I.Padereweskiego 2
64-800 Chodzież
NIP: 607-00-17-919
Regon: 300076198
Numer telefonu: 67/28-22-592
Numer faksu: 67/28-27-837
e-mail: biuro@mecchodziez.pl
Godziny urzędowania: pn.-wt. 7.30 -16.00, śr.-pt. 7.00 – 15.00
2. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisana
pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
Dokumenty winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby
posiadające pełnomocnictwo od osób uprawnionych. Pełnomocnictwo winno być stosownie do
obowiązujących przepisów opłacone i zawierać ściśle i jednoznacznie określony zakres
umocowania oraz okres jego ważności.
Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być dostarczone w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz posiadać tłumaczenia na
język polski.
Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego
na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży
ul. I. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
i oznakowanej następująco:

„wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowa sieci cieplnej dn 114,3/200 z rur
preizolowanych wraz z przyłączami „
z podaniem pełnej nazwy i adresu Wykonawcy.

3. Kryterium oceny ofert
Lp.
1

Kryterium

Waga

Cena ofertowa

100%

Kryterium 1
W kryterium ceny ofertowej punkty obliczane będą według wzoru:
CX = ( C min / C oferty ) x 100 x WAGA KRYTERIUM
gdzie : Cx – otrzymane punkty za cenę,
C min – cena najniższa z pośród złożonych (ważnych) ofert,
C oferty – cena badanej oferty
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania niniejszych
Warunków i uzyska największą ilość punktów.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowa sieci cieplnej
dn 114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków
Warunki realizacji.
Wykonawca wykona przedmiotową usługę w terminie: do 01.08.2016
5. Warunki gwarancji
Gwarancja na wykonanie zadania „projekt i wykonanie sieci cieplnej dn 114,3 z rur preizolowanych
wraz z przyłączami” powinna wynosić 36 miesięcy od dnia odbioru. W przypadku wystąpienia
awarii na wykonanych złączach skutkującej wystąpieniem wycieku , koszty usunięcia awarii
pokryje Wykonawca (materiał + robocizna). Zakres prac niezbędny do usunięcia awarii ustalą
strony i potwierdzą protokołem.
6. Dokumenty i oświadczenia jakie muszą dostarczyć wykonawcy.
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert.
b. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
d. Decyzja w sprawie nadania nr NIP
e. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON
f. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS potwierdzające
odpowiednio nie zaleganie z opłaceniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych lub
zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymane w
całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem składania ofert
g. Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował min. 3 zadania o zakresie i
wartości nie mniejszej niż w powyższym zadaniu
h. Ważne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz decyzję o
stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie projektowania sieci cieplnych
i. Uprawnienia kwalifikacyjne spawaczy zgodnie z wymogami PN-EN 287-1 uprawniające do
stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakresu średnic i metod spawania.
Brak w/w dokumentów lub oświadczeń, bądź ich niezgodność z wymaganiami określonymi w pkt. 2
SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.

7. Osoby upoważnione do udzielania informacji w postępowaniu.
Piotr Matyja - Prezes
Hieronim Drews – dział techniczny, nr tel.:67/28-22-592
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chodzieży
mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. I. Paderewskiego 2 do dnia 04.03.2016 r.
do godz. 1400.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania w siedzibie Zamawiającego o
godz. 1415
9. Wadium
Wadium nie jest wymagane.
10. Informacje odnośnie sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ i wprowadzania zmian warunków
do SIWZ.
W trakcie toczącego się postępowania Wykonawcy mogą zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ, nie
później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
Pytanie oraz wyjaśnienie zostanie umieszczone na stronie internetowej: www.mecchodziez.pl w
miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu bez podawania danych pytającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej SIWZ, jednak nie później
niż na 5 dni przed terminem składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie
przekazana w ten sam sposób, co informacja o wyjaśnieniach.
11. Termin związania ofertą, oferty częściowe, podwykonawcy
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych a udział podwykonawców wymaga
uzyskania zgody Zamawiającego
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy o zamówienie
Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.
Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.
12. Unieważnienie postępowania przetargowego.
Postępowanie unieważnia się, gdy nie złożono ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone.
Unieważnienie może nastąpić również w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w
każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przygotowania ofert.

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz.1

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci
cieplnej dn 114,3/200 oraz 12 przyłączy cieplnych,
Na etapie wykonywania projektu należy uzgodnić z Zamawiającym przebieg sieci cieplnej, średnicę
przyłączy do poszczególnych budynków. Wskazana jest wizja lokalna w celu określenia przebiegu sieci
i przyłączy, oraz spotkanie z Zarządcami i właścicielami podłączanych budynków.
Budynki znajdują się w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej, Daszyńskiego, Kilińskiego, Słowackiego.
Na potrzeby przygotowania oferty w załączniku nr 4 przedstawiono położenie podłączanych budynków
oraz istniejącej sieci cieplnej w skali 1:1000.
Mapę do celów projektowych Zamawiający wykona we własnym zakresie i przekaże Oferentowi, który
otrzyma największą ilość punktów.
Warunki do projektowania
1. Dokumentację techniczną opracować w technologii rur preizolowanych wraz z impulsową instalacją

alarmową.
2. Przewidzieć miejsce montażu skrzynki pomiarowej w podłączanym budynku przy ul. Słowackiego 4.
3. Instalację alarmową w miejscu podłączenia sieci dn 114,3/200 do sieci 168,3/250 zamknąć w pętlę
pomiarową.
4. Parametry sieci cieplnej: ciśniecie – 1,6 MPa; temperatura zasilania – 1300C, powrotu – 80OC
Zakres opracowania – opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i
rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania
dokumentacji. Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z
Zamawiającym.
2. Elementy projektu:
a. projekt budowlano-wykonawczy
b. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
c. uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i
uzyskania pozwolenia na budowę wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych,
warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej
d. wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach ceny oferty.
Mapy do projektowania wraz wypisem właścicieli dostarcza Zamawiający,
e. zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które
będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji
lokalnej i opracowania oferty ponosi Wykonawca.
3. Dokumentację należy wykonać w następującej formie:
a. 5 egz. w formie oprawionych teczek – projekt budowlano-wykonawczy
b. 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD (format PDF – do wydruków z możliwością
kopiowania) – projekt budowlano-wykonawczy

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz.2
„Budowa sieci cieplnej wraz z 12 przyłączami i dostawą materiałów”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe sieci cieplnej w rejonie ulic Jagiellońska,
Słowackiego, Daszyńskiego, Kilińskiego
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz przedmiarem robót,
uwzględniając poniższe uwagi:
1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania „Warunków technicznych” przyłączenia do sieci cieplnej
Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Chodzieży.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.08.2016r.
Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy
- Wszelkie roboty montażowe należy wykonać, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w
gruncie” wydanymi przez PZITS, IGCP zeszyt 2 z 2013 r. [1]
- Komplet materiałów preizolowanych do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca z
zastrzeżeniem, że Zamawiający dysponuje rurami preizolowanymi z demontażu 114,3/200 – 16 sztuk,
kolanami preizolowanymi 114,3/200, 1 x 1, 900 – 14 sztuk. Materiały należy uwzględnić w zamówieniu.
- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, zapewni niezbędne materiały pomocnicze, w
szczególności piasek i surowce do odtworzeń nawierzchni.
- Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne trasy ciepłociągu oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.
- Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów, związanych z opłatami za zajęcie pasa
drogowego.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę i projektu organizacji ruchu.
- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich uzgodnień z administratorami oraz
właścicielami budynków, sklepów, instytucji, w sprawach ewentualnych utrudnień w czasie
wykonywania robót.
- Ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego na placu budowy począwszy od dnia protokolarnego
przekazania przez Zamawiającego.
- Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za
wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów
- Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie
prowadzenia robót. Ewentualne odszkodowania z tytułu utrudnień spowodowanych robotami, zapłaci
Wykonawca.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości
w stosunku do zastosowanych materiałów.
- Wykonawca we własnym zakresie zajmuje się organizacją placu budowy i zabezpieczeniem jej w
niezbędne media.
- Wykonawca na okres trwania robót ubezpieczy budowę a dokument potwierdzający ubezpieczenie
przedstawi Zamawiającemu w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
- Odpady i śmieci w tym ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje lub przekaże uprawnionym
podmiotom na własny koszt. Zagospodarowanie lub przekazanie odpadów powstałych w czasie robót
musi być zgodne z Ustawą o odpadach.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów,
niezbędnych atestów, certyfikatów dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz dokumentu
gwarancyjnego.
- Wykonawca zleci i zorganizuje w porozumieniu z Zamawiającym, badania zagęszczenia gruntu oraz
badania diagnostyczne 100% spoin spawalniczych (metodą radiologiczną). Koszty badań poniesie
Wykonawca.
- Wykonawca dostarcza piasek i żwir.
- Wszelkie uzgodnienia i powiadomienia wynikające z wydanej Opinii ZUD, Wykonawca zrealizuje we
własnym zakresie.
- Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego, instalacje znajdujące się w trasie wykopu oraz odtworzy
stan pierwotny wszelkiego rodzaju nawierzchni, po wykonaniu prac montażowych i przedstawi protokoły
odbiorów końcowych spisanych z właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała realizowana
inwestycja.
- Wymagania dotyczące Gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia 36-miesięcznego okresu
gwarancji na roboty budowlano-montażowe. Na zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji
zgodnie z gwarancją Producenta.
Wykonawca przed złożeniem oferty, we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem na
którym będzie prowadzone zadanie inwestycyjne.

Zamawiający zastrzega, że ustanowiony nadzór inwestorski, na bieżąco będzie obecny przy badaniach
połączeń spawanych, instalacji alarmowej, badaniach zagęszczenia gruntu i próbach ciśnieniowych.
Wszystkie protokoły z w/w badań należy niezwłocznie przekazywać nadzorującemu.
Zamawiający ustanawia nadzór w osobie – Pan Piotr Biszof
Podstawowe wymagania:
1. Rury stalowe muszą być:
- wyprodukowane ze stali P235GH :
- zgodne z normami PN-EN 10217
- atestowane, posiadające świadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN10204
2.Izolacja z pianki PUR
- wartość deklarowana współczynnika przewodności cieplnej λ50 nie może być wyższa niż 0,027
W/mK i potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależny instytut badawczy
- zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego, przy produkcji izolacji poliuretanowej
zarówno rur jak i kształtek.
3. Rury osłonowe muszą być produkowane z polietylenu HDPE min. PE80, w którym nie występuje
koncentracja naprężeń i posiadać atest producenta granulatu.
4. Średnica i grubość ścianki rury osłonowej musi być zgodna z PN-EN 253:2009.
5. Mufy muszą być tylko termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do zalewania pianką PUR z korkami do
wtapiania. Końcówki termokurczliwe mogą być tylko sieciowane radiacyjnie.
6. Należy stosować impulsowy system alarmowy spełniający wymagania normy PN-EN 14419.
Rury i elementy prefabrykowane muszą posiadać wtopione w izolację miedziane druty alarmowe o
przekroju 1,5 mm2 każdy.
7. Rury preizolowane powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do przesyłania
nośnika ciepła o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa i temperaturze roboczej 140oC.
8. Przy produkcji rur i elementów preizolowanych, przy projektowaniu, wykonawstwie i przy odbiorach
rurociągach preizolowanych układanych bezpośrednio w gruncie należy stosować postanowienia
normy PN-EN 13941, PN-EN 13480, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN
114419.
9. Kompensację wydłużeń cieplnych wykonać poprzez zastosowanie załamań trasy i kompensacji
naturalnych z określeniem długości ramion kompensacyjnych oraz ilości i ułożenia poduszek
kompensacyjnych.

10. Przejście pod ul. Marcinkowskiego wykonać metodą przecisku.
11. Połączenia spawane wykonać metodą TIG(141), MIG/MAG(131/135) w osłonie gazu obojętnego.
Odstępstwo od podanych metod wymaga zgody Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).
12. Spawacze wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1.
Personel nadzorujący wykonanie prac spawalniczych musi mieć kwalifikacje zgodne z normą PN-EN
ISO 14731.
13.100% spawów poddać kontroli wzrokowej wg PN-EN 13018, PN-EN ISO 17637, PN-EN ISO 5817,
badaniom radiograficznym wg PN-EN 444, PN-EN 1435, PN-EN 12517-1 przy poziomie badania A
do C w poziomie jakości C lub B.
14. Prace spawalnicze wykonać w warunkach określonych w materiałach [1].
15. W miejscu podłączenia projektowanej sieci cieplnej do istniejącej zamontować preizolowane zawory
odcinające z końcówkami do spawania. Zawory umieścić w studzience żelbetowej z włazem o
średnicy umożliwiającej łatwy dostęp do zaworów.
16. Wymagany poziom zagęszczenie gruntu wg Proctora ˃97%.
17. Przejścia przez przegrody budowlane zaprojektować jako szczelne.
18. Manometry i termometry zamontowane zostaną w węzłach cieplnych,
19. Wszystkie przyłącza należy w budynkach zakończyć zaworami do spawania P=16 bar, t=130oC.
Szczegółowe wymagania:
Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania, kontroli, odbioru sieci cieplnej zawarte są w
zeszycie nr 2 , o którym mowa w [1].

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837
e-mail: biuro@mecchodziez.pl
NIP 607-00-17-919, REGON 300076198
Kapitał zakładowy: 4.840.900,00
Kapitał wpłacony: 227.000,00
KRS: 0000247950

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
Do oferty na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn
114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków
Nazwa i adres Wykonawcy
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu.................................................fax................................................................................
1. Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem jak w
pkt 4 SIWZ oraz złożoną ofertą w cenie:
Wartość netto: .........................................zł +..................... VAT
=..............................................zł.
(słownie brutto:
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Na wykonaną usługę udzielamy gwarancji na okres .............................. m-cy.
3. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez
wzywania służb producenta i ponoszenia kosztów przez Zamawiającego
4. W załączeniu przedstawiamy komplet dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

............................................
(Podpis osoby uprawnionej)

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837
e-mail: biuro@mecchodziez.pl
NIP 607-00-17-919, REGON 300076198
Kapitał zakładowy: 4.840.900,00
Kapitał wpłacony: 227.000,00
KRS: 0000247950

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
Do oferty na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn
114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków
Nazwa i adres Wykonawcy
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu...........................................................fax.....................................................................
Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji.
Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.............................................
(Podpis osoby uprawnionej)

