
Koiobrzeg 08.12.2022 r

Pytania i Odpowiedzi - Modyfikacja SWZ

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociqgowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jednos’ci Narodowej w
KoIobrzegu. Postepowanie nr MR]15 /2022

Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy dokonuje modyfikacji SWZ w nastepujaco:

1. Szczegé’towy opis zamo‘wienia rozdziai IV ust 7 otrzymuje brzmienie

Termin zakor’lczenia robét do dnia 15.04.2023 r.

2. W za’taczeniu Formularz oferty.

Zamawia' a -
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" 50WLug-—
Rafa} Piq7<owski Mar! 1 Msocztmska



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
NIRI15/2022 Strona: 7/28

Zaiqcznik nr 1 do SWZ

Koiobrzeg dnia ...... 12.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

Nr KRS ..................................................
Nr NIP.............................................
nr telefonu ............................................
e—mail

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja”
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na robote budowlana:
,,Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jednoéci Narodowej
w Koiobrzegu.” Postepowanie nr NIRI15 [2022

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SWZ), projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym w
cenie: .............................. zi netto + naleZny podatek VAT =tj. ............................................. brutto,
Siownie brutto zi

L.P. Nazwa elementu robét Wartoéé wg oferty zi

netto Brutto

1. Ulica K. Arciszewskiego w Koiobrzegu
2. Ulica Jednoéci Narodowej w Koiobrzegu

Razem

1. Oferujemy termin wykonania robét do dnia 15.04.2023 r.
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy site. 2 SWZ i szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sie za

zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq oferta do dnia 30.12.2022 r. .
4. Udzielamy 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
5. OSwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadrq do kierowania robotami budowlanymi w branZy sanitarnej z
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaéwiadczeniem Polskiej lzby |n2ynierc3w
Budownictwa o ubezpieczeniu dziaialnoéci od odpowiedzialnoéci cywilnej.

6. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowieizujemy sie w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

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

podpis osoby /osc'>b/ upowaZnionych


