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Warszawa , dnia 17.04.2020 roku

Zapytanie ofertowe nr 2020/0054/P/NP
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie nam przez Państwa oferty zgodnie z niniejszym
zapytaniem ofertowym na :

Wykonanie projektu kotłowni gazowej 10 MW Chrzanów ul. Szarych Szeregów Veolia Południe Sp. z o.o.

Podstawą przygotowania oferty powinny być poniższe informacje:
I.

Przedmiot zamówienia – zgodnie z załącznikiem 1

II. Wymagania handlowe – zgodnie z załącznikiem 2
III. Termin i warunki płatności : wykonanie do 30.09.2020 r. ,termin płatności zgodnie z wzorem umowy
w zał. Nr 2
IV. Oferta powinna zawierać:
a. cenę ryczałtową,
b. termin obowiązywania oferty,
c.

termin zapłaty,

d. termin realizacji zamówienia,
e. warunki gwarancji jakości i rękojmi (okres i zakres),
f.

numer identyfikacyjny oferty zgodny z zapytaniem ofertowym,

g. koszt wykonanej dokumentacji technicznej, DTR i certyfikatów lub wymaganych prawem zaświadczeń,
h. aktualny odpis z KRS-u lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
i.

uprawnienia do wykonywania prac projektowych tego typu

j.

oświadczenie dostawcy zgodne z załącznikiem nr 4.

V. Ochrona danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik 6
VI. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik 1 – Przedmiot Zamówienia
Załącznik 2 - Wzór Umowy
Załącznik 3 – "Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska",
Załącznik 4 – Oświadczenie Dostawcy
Załącznik 5 – Kwestionariusz bhp dla oferenta (ZZ-01-00-11) NIE DOTYCZY
Załącznik 6 – Ochrona danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Z góry dziękujemy za złożenie oferty i możliwość nawiązania współpracy. W przypadku rezygnacji ze złożenia
oferty, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie na adres e-mail.
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Na Państwa ofertę będziemy oczekiwać do dnia [ 28.04.2020 ].
Z poważaniem

Grzegorz Brandys
Kierownik Działu Zakupów Veolia Term

Opracowała: Janina Przerywacz
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
..../........./.......

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

DOSTAWCY

Składając ofertę w postępowaniu nr ........... na: .....................................................................
oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: w ciągu ostatnich 2 lat
przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia postępowania oraz nie odstąpiliśmy po wyborze naszej oferty od realizacji zamówienia z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
a) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.
b) Firma nie znajduje się w sporze z Zamawiającym dotyczącym dostaw, usług i robót budowlanych
wykonywanych na rzecz Spółki ……………………………………..…………………
c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
d) Firma będąca:
osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowoakcyjną / osobą prawną / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz /
urzędujący członek zarządu *) nie został(a)
prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

dnia
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
*)

– niepotrzebne skreślić (brak wykreślenia powoduje wadliwość oświadczenia)
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