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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
Nr postępowania ……………………………...
...................., dn. ………………………
FORMULARZ OFERTOWY
My, niżej podpisani:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
………………………………………
przystępujemy do prowadzonego przez ……………. z siedzibą w ……………. postępowania
przetargowego składamy niniejszą ofertę na świadczenie usług audytu energetycznego
wyszczególnionych w ogłoszeniu numer …………….
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu
zamówienia, zamieszczonymi w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym wraz z załącznikami (nr
postępowania ………………….) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2.

Oferujemy wykonanie audytu energetycznego za cenę:

Łącznie: ………………………………….(netto)/……………………………..(brutto) PLN
W rozbiciu na poszczególne zakresy prac:
Nazwa

L.p.

cena netto/brutto , PLN

Audyt energetyczny procesów technologicznych
Ogłoszeniodawcy, w tym:

1

•
•
•
•
•
•
•

topienie wsadu (aluminium),
odlewanie, cięcie i frezowanie wlewków,
podgrzewanie bloków,
walcowanie na gorąco i zimno,
obróbki cieplnej wyrobów i półwyrobów,
obróbki wykańczającej w tym obróbki mechanicznej,

produkcja wody obiegowej chłodniczej na cele
produkcyjne,
• produkcja sprężonego powietrza na cele produkcyjne.
z uwzględnieniem wykorzystania energii elektrycznej i
innych mediów w wymienionych procesach technologicznych
L.p.
2

Nazwa
Audyt energetyczny budynków i wewnętrznych sieci
przemysłowych (przesyłowych) u Ogłoszeniodawcy, takich

cena netto/brutto , PLN

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nr ……………………………………..
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3

jak: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć wody
grzewczej, sieć sprężonego powietrza, sieć wody pitnej,
sieć gazowa, sieć wody chłodniczej.
Audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i
chłodu u Ogłoszeniodawcy z uwzględnieniem
wykorzystania indywidualnych źródeł

3.
Oświadczamy, że wartość tożsamych zleceń zrealizowanych w przeciągu 3 ostatnich lat
wyniosła:
Łącznie: ………………………………….(netto)/……………………………..(brutto) PLN
4.
Oświadczamy, że wartość projektów, dla których w oparciu o audyt energetyczny
przeprowadzony przez Oferenta, pozyskano finansowanie zewnętrzne w postaci pomocy publicznej
lub świadectw efektywności energetycznych wyniosła:
Łącznie: ………………………………….(netto)/……………………………..(brutto) PLN
5.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu
terminu składania ofert.

(data, pieczęć i czytelny podpis uprawnionego(nych) przedstawiciela(i) Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
Nr postępowania ……………………………...
„Karta oceny formalnej”

Na podstawie przedłożonej Oferty z dnia ………………………….. z godz. …………….….. o
następującym numerze wpływu do siedziby Zamawiającego…………………………. Komisja
Przetargowa stwierdza, iż Oferent (Wykonawca)
…………………………………………………………………………………………………
z
siedzibą
w
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...
przedstawił / nie przedstawił WSZYSTKIE niezbędne dokumenty do oceny formalnej w/w Oferty.

Nazwa

L.p.

4

Formularz ofertowy wraz ceną całkowitą i w rozbiciu na
poszczególne zakresy ujęte w ogłoszeniu.
Listę referencyjna projektów, dla których w oparciu o
audyt energetyczny przeprowadzony przez Oferenta,
pozyskano finansowanie zewnętrzne.
Wykaz zleceń tożsamych z przedmiotem ogłoszenia
zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat w zakładach
hutniczych lub zakładach produkcyjnych związanych z
przetwórstwem metali wraz z referencjami.
Wykaz kadry inżynierskiej dedykowanej i zdolnej do
realizacji audytu energetycznego.

5

Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

1
2

3

6

7

8

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające,
że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,

Czy dokument
dołączono do
Oferty?

Czy
dokument
spełnia
wymogi?

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
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że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
9

Pełnomocnictwo do złożenia Oferty

TAK / NIE /
NIE
DOTYCZY

TAK / NIE /
NIE
DOTYCZY

Na podstawie przedstawionych dokumentów, Komisja Przetargowa stwierdza, iż:
1. W/w Oferta zostaje przekazana do oceny merytorycznej*,
2. W/w Oferta nie zostaje przekazana do oceny merytorycznej*.

....................................................
................

....................................................
................

....................................................
................

Podpis Członka Komisji

Podpis Członka Komisji

Podpis Członka Komisji
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Nr postępowania ……………………………...

„Karta oceny merytorycznej”

Na podstawie przedłożonej Oferty z dnia ………………………….. z godz. …………….…..
o następującym numerze wpływu do siedziby Zamawiającego………………………….
Komisja Przetargowa stwierdza, iż Oferent (Wykonawca)
…………………………………………………………………………………………………
z
siedzibą
w
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...

W w/w Ofercie Oferent przedstawił następującą:
- cenę:
……………………………(netto)/………………………..(brutto) PLN
- wartość tożsamych zleceń zrealizowanych w przeciągu 3 ostatnich:
……………………………(netto)/………………………..(brutto) PLN
- wartość projektów, dla których w oparciu o audyt energetyczny przeprowadzony przez Oferenta,
pozyskano finansowanie zewnętrzne w postaci pomocy publicznej lub świadectw efektywności
energetycznych:
……………………………(netto)/………………………..(brutto) PLN

...................................................
................

....................................................
................

....................................................
................

Podpis Członka Komisji

Podpis Członka Komisji

Podpis Członka Komisji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nr ……………………………………..
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