numer sprawy: TZZ/AR/ZP/2/2021

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Temat: Dostawa zaworów, kształtek i akcesoriów do zestawów wodomierzowych

Dane dotyczące Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Czysta 5
tel. 32/ 215 – 37 – 17

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa...............................................................................................................................
Adres.................................................................................................................................
Nr telefonu........................................................................................................................
NIP…………………………………….……………………………………………...............................................
e-mail …………………………………….……………………………………………………………………………….……
e-mail, na który będą wysyłanie zamówienia częściowe (w przypadku wyboru oferty):
........................................................................................................................................

Tabela nr 1 – Akcesoria wodomierzowe
Lp

Asortyment

jm

Ilość*

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Producent **

Zawory kulowe odcinające proste z końcówkami gwintowanymi obustronnie wewnątrz, PN – 16 z dźwignią:
1

Ø15

szt.

10

2

Ø20

szt.

70

3

Ø25

szt.

200

4

Ø32

szt.

70

5

Ø40

szt.

20

6

Ø50

szt.

20

GENEBRE/
DIAMOND/
VALVEX
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Lp

Asortyment

jm

Ilość*

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Producent **

Łączniki wykonane z mosiądzu
7

Nypel Ø15

szt.

10

8

Nypel Ø20

szt.

20

9

Nypel Ø25

szt.

50

10 Nypel Ø32

szt.

50

11

Nypel Ø40

szt.

20

12 Nypel Ø50

szt.

20

13 RedukcjaØ20/15

szt.

10

14 Redukcja Ø25/15

szt.

50

15 RedukcjaØ25/20

szt.

60

16 RedukcjaØ32/15

szt.

10

17 RedukcjaØ32/20

szt.

50

18 RedukcjaØ32/25

szt.

50

19 RedukcjaØ40/20

szt.

10

20 RedukcjaØ40/25

szt.

50

21 RedukcjaØ40/32

szt.

50

22 RedukcjaØ50/25

szt.

10

23 RedukcjaØ50/32

szt.

50

24 RedukcjaØ50/40

szt.

40

25 KolanoØ15WZ

szt.

10

26 KolanoØ20 WW

szt.

20

27 KolanoØ20WZ

szt.

20

28 KolanoØ25 WW

szt.

30

29 KolanoØ25WZ

szt.

30

30 KolanoØ32WW

szt.

20

31 KolanoØ32WZ

szt.

20

32 KolanoØ40WW

szt.

10

33 KolanoØ40WZ

szt.

10

34 KolanoØ50WW

szt.

10

35 KolanoØ50WZ

szt.

10

36 MufaØ15

szt.

10

37 MufaØ20

szt.

30

38 MufaØ25

szt.

40

SOBIME
INSTAL-ART.
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Lp

Asortyment

jm

Ilość*

39 MufaØ32

szt.

30

40 MufaØ40

szt.

10

41 MufaØ50

szt.

10

42 TrójnikØ15 gw.wewnętrzny

szt.

10

43 TrójnikØ20 gw.wewnętrzny

szt.

10

44 TrójnikØ25 gw.wewnętrzny

szt.

10

45 TrójnikØ32 gw.wewnętrzny

szt.

10

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Producent **

SOBIME
INSTAL-ART.

Konsole wodomierzowe:
a) konsole muszą być wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej materiał min. 1.4301
z wzmocnieniami pomiędzy pionową i poziomą częścią, zapewniające dużą stabilność,
b) jednakowe średnice gwintów na wejściu i wyjściu z konsol,
c) muszą posiadać krzyżowe otwory w podstawie, umożliwiające łatwe ustalanie ich położenia na ścianie,
d) w komplecie muszą być dostarczone dwa łączniki ze śrubunkami w tym jeden z możliwością kompensacji długości,
e) wszystkie stykające się z wodą części mosiężne powinny posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną,
f) w komplecie muszą być dostarczone elementy mocujące konsole do ściany (tj. kołki w komplecie
z dwoma śrubami oraz podkładkami ze stali szlachetnej),
g) podstawa konsoli ma być płaska – nie niszcząca ściany przy montażu
h) śrubunki do przyłączania wodomierzy są standardowo wyposażone w uszczelki gumowe lub HDPE oraz uszczelki
O-Ring odporne do 40st.C, dające możliwość regulacji docisku,
i) szorstkie gwinty zewnętrzne śrubunków,
j) ma być zapewniona możliwość łatwiej wymiany tulejek kompensacyjnych
k) ma być zapewniona możliwość używania standardowych kluczy do montażu
l) średnica otworu do plombowania min. 2,2mm.
Konsola wodomierzowa do
wodomierza DN 15 L 165,
nominalny strumień objętości Qn
46
20
szt.
1,5 m3/h, gwint na wejściu konsoli
G ¾ “, gwint na wyjściu konsoli G
¾“
Konsola wodomierzowa do
wodomierza DN 20 L 190, gwint na
47 wejściu konsoli G 1“, nominalny
50
szt.
strumień objętości Qn 2,5 m3/h,
gwint na wyjściu konsoli G 1“
Konsola wodomierzowa do
wodomierza DN 25 L 260,
nominalny strumień objętości Qn
48
5
szt.
3,5 m3/h, gwint na wejściu konsoli
INSTAL-ART.
G 1¼“, gwint na wyjściu konsoli G
TOKMET
1¼ “
Konsola wodomierzowa do
wodomierza DN 32 L 260,
nominalny strumień objętości Qn
49
5
szt.
6,0 m3/h, gwint na wejściu konsoli
G 1½ “, gwint na wyjściu konsoli G
1½ “
Konsola wodomierzowa do
wodomierza DN 40 L 300,
50 nominalny strumień objętości Qn
5
szt.
10,0 m3/h, gwint na wejściu konsoli
G 2“, gwint na wyjściu konsoli G 2“
Łączna wartość netto:

*orientacyjne wielkości zapotrzebowania
** wykaz firm, które Zamawiający dopuszcza jako producenta dostarczanego przez Wykonawcę asortymentu
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIA:
- Wszystkie zaoferowane w ofercie materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać Atest PZH.
- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie partiami, według potrzeb Zamawiającego.
- Dostawa będzie obejmować następujący materiał wykazany w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym,
w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania całego zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu
zamówienia.
- Podstawą odbioru dostarczonego towaru będzie przedłożenie wraz z dostarczonym towarem faktury VAT lub
innego dokumentu (np. WZ) określającego: rodzaj dostarczonego asortymentu, jego ilość oraz cenę
jednostkową. W przypadku braku ww. dokumentu Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru.
- Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na przedłożonej fakturze VAT lub
dokumencie WZ, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, rodzaju
i kompletności przedmiotu zamówienia.
- Każdy dostarczony asortyment powinien być oznaczony kodem kreskowym lub QR określającym parametry
dostarczonego materiału. W przypadku dostawy asortymentu o małych gabarytach, nie pozwalających na
oznaczenie ich kodem kreskowym lub QR, dany asortyment należy dostarczć w opakowaniu/opakowaniach,
na których umieszczony jest ich kod kreskowy lub QR.
Oświadczam, że:
1. Akceptuję warunki określone w ninejszym Formularzu ofertowym.
2. Oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodności z PN.
3. Okres udzielonej przez nas gwarancji na przedmiot zamówienia wymieniony w tabeli nr 1. wynosi 24
miesięcy.
4. Dostarczę przedmiot zamówienia (zamawianą partię materiałów), w ciągu 5 dni roboczych od chwili
otrzymania zamówienia częściowego, przesłanego pocztą elektroniczną, na adres (zgodnie z wyborem
Zamawiającego):
 Czechowice – Dziedzice ul. Czysta 5 – magazyn,
 Czechowice – Dziedzice – miejsce wykonywanych robót budowlanych (zgodnie z przesłanym
zamówieniem). (W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 4, Zamawiający ma
prawo odmówić przyjęcia towaru).
5. Uznam reklamację wad ukrytych, dostarczonych materiałów i wymienię wadliwe, w terminie 5 dni
roboczych od zgłoszenia powyższego przez Zamawiającego.
6. W przypadku wyboru mojej oferty Zobowiązuję się do dostarczać towar określony w Formularzu
ofertowym – za podane w nim ceny jednostkowe, w okresie: od dnia 01.02.2021r. do 31.01.2022r., według
potrzeb Zamawiającego.
7. Termin płatności – 30 dni od daty przejęcia faktury przez Zamawiającego.
8. W razie potrzeby Zamawiajacego, wyrażam zgodę na osobisty odbiór zamówionego asortymentu, przez
przedstawiciela Zamawiającego, z magazynu/sklepu/siedziby Wykonawcy.
9. Wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty
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w niniejszym postępowaniu pn.: „Dostawa zaworów, kształtek i akcesoriów do zestawów wodomierzowych”.
Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający. ***
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
***

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).

Podpisano :
.................................................
Data/ pieczątka imienna i podpis /
upełnomocniony przedstawiciel
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