
Kołobrzeg 25.02.2020 r.

Modyfikacja SWZ

„Remont główny wirówki do osadu wstępnego na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku” 
Postępowanie nr 5/TO/2020

Zamawiający na wniosek wykonawcy dokonuje modyfikacji treści SWZ w następująco:

. ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78- 
100 Kołobrzeg.

Termin: Ofertę należy złożyć do dnia 04.03.2020 r. godz. 1400.
Oferty złożone po terminie zostaną Wykonawcy zwrócone bez otwierania.

FKLZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w jjfoiobpegu

Paweł Hrłciów



Strona: 7/15
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5/TO/2020

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

Załącznik nr 1 do SWZ

dnia 03.2020 r.

NrKRS..................................................
nr NIP .................................................
e-mail:...................................................

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Artyleryjska 3 
78-100 Kołobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na wykonanie:
„Remont główny wirówki do osadu wstępnego na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku”

Postępowanie nr 5/TO/2020

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, 
formularzu cenowym i projekcie umowy: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

Wariant nr A; nazwa typ:....................................................................................................................
 zł netto + VAT =..................................................... zł brutto 
(słownie:.............................................................................................................................................)
Termin dostawy:....................................................................
Wariant nr B; nazwa typ:..................................................................................................................
 zł netto + VAT =..................................................... zł brutto 
(słownie:............................................................................................................................................. )

Udzielamy gwarancji na okres określony w miesiącach od daty wykonania -........................
1. Oferujemy termin wykonania usługi w terminie do dnia.................................. 2020 r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych 

z określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
4. Zadania objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami.
5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia i dysponujemy kadrą do kierowania robotami z wymaganymi uprawnieniami.
6. Oświadczamy, że zebrane informacje zostały wykorzystane do przygotowania niniejszej oferty.
7. Oferta zawiera...........ponumerowanych i podpisanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1 ...............................
2 ..............................
3 ..............................

podpis osoby /osób/ upoważnionych


