
Znak sprawy: EZ-ZR-93-2021 
      

Formularz ofertowy 
 

Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci 
kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o.  

(nazwa rodzaju zamówienia) 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Okrzei 6 
73-110 Stargard,  NIP: 854-001-15-20 
II. Opis przedmiotu zamówienia Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu 
poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót. 
a) termin wykonania zamówienia:  
do lipiec 2022 r. 
b) okres gwarancji i rękojmi  - minimum 24 miesiące 
c) warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury 
III. Forma złożenia oferty: 
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia  31.12.2021 roku  godzina 10:00 w formie*: 

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

 W wersji elektronicznej na e-mail:oferty@mpgk.stargard.pl 
Do oferty należy dołączyć: 
1) Karty katalogowe oferowanych towarów wraz ze szczegółowym opisem technicznym i specyfikacją materiałową dla 
oferowanych urządzeń zgodne z wymaganiami przy czym dla każdego wyrobu należy załączyć kartę katalogową tylko 
jednego wybranego producenta 
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy; 
………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………..……………………………… 
…………………………………………..………………………………… 
Tel. kontaktowy  …………….…….…..  fax. ………………….., e-mail:…………………………………………. 
NIP: …………………………….....  
Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do 
zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: 
 
 
1. …………………………………………………………                  ……………………………..………………………………. 
                            (imię i nazwisko)                                                                                                        (pełniona funkcja) 

 
Oferowana przez nas cena za: 

 

Łączna wartość oferty: 

Cena ofertowa netto………………zł (słownie……………………………………………………………………..……………….) 

Podatek VAT…………….zł (słownie……………………………………….………………………………………………………..) 

Cena ofertowa brutto…………………..zł (słownie………………………….……………………………………….……………..) 

Przedmiot zamówienia 
Wartość 

netto  
VAT Wartość brutto 

Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z 
systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci 
kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK 
Sp. z o.o. w Stargardzie 

   



Zobowiązania Wykonawcy: 

1) Do formularza ofertowego Wykonawca dołączy wykaz cen jednostkowych wchodzących w zakres rozbudowy 
systemu monitoringu. 

2) Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym  przez upoważnionego  
pracownika Zamawiającego. 

 
   Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: ……………………………………….……… tel. ……………… 
 
 
 
 
 

…………………………………………                                                .........................................................         
                Pieczęć firmowa Oferenta                                                   (podpisy składających oświadczenia 
                                                                                                                                     z pieczątkami imiennymi ) 


