
EZ-ZR-05-2021 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Przedmiot oferty: Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 
Stargardzie.  
 
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o.o., 73 - 110 Stargard  
                          ul. Okrzei nr 6., tel. 91  577-12-74,  faks  91  577-21-28, e-mail  sekretariat@mpgk.stargard.pl, 
  
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa ........................................................................................................................................................................ 
Adres ........................................................................................................................................................................ 
Nr tel. ............................................            faks .......................................    e-mail ………………………………....... 
NIP ..............................................................            REGON .................................................................................... 
II. Parametry przedmiotu zamówienia deklarowane przez Wykonawcę: 

Lp. Przedmiot zamówienia jm sztuki 
Cena 

jednostkowa  
netto  

Wartość zł netto  Wartość zł brutto 

1 
Wodomierz jednostrumieniowy wody 
zimnej klasy C – Flodis DN 15 Q3=2,5 
m³/h dł110 mm szt. 

100    

2 
Moduł radiowy AnyQuest Cyble 
Enhanced szt. 

30    

Razem wartość:      

 

1. Wartość netto …………………..zł (słownie):  ……............................................................................................... zł 

+ podatek VAT …………………… zł (słownie):  ……............................................................................................... zł 

CENA brutto …….………zł (słownie):……………………………………………………………………………………….zł 

Gwarancja…………………………………………………… 

   
2. Warunki płatności: przelew: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do 
Zamawiającego.   
3. Termin realizacji do 30 dni od daty podpisania umowy 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. 
 
III. Forma złożenia oferty: 
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 28.01.2021 r. godzina 10:00 w formie*: 

 Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub 

 W wersji elektronicznej na e-mail:oferty@mpgk.stargard.pl 
 
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT 
 

Zobowiązania Wykonawcy: 
1) Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym  

przez upoważnionego  pracownika Zamawiającego. 
 
   Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym:  
 
……………………………………….……… tel. ……………..……………… 



 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
 
 
 

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

                Pieczęć firmowa Oferenta                                    (podpisy składających oświadczenia 

                                                                                                                                     z pieczątkami imiennymi ) 
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 


