
Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego 
 

 

 

Tabela elementów scalonych 

L.p. Przedmiot wyceny 
Wartość netto 

[PLN] 

1. Budowa przyłącza kablowego Sn 15 kV  

2. Montaż stacji transformatorowej Sn/nn 
(wartość w pozycji 2 musi być równa sumie kwot z pozycji 2.1, 2.2 i 2.3) 

 

2.1. Płyta fundamentowa stacji  

2.2. Instalacje uziemiające w przygotowanych wykopach  

2.3. Posadowienie stacji, montaż urządzeń, pomiary  

3. Montaż kanalizacji kablowej  

4. Montaż fundamentów ładowarek  

5. Budowa zasilania od stacji trafo do ładowarek  

6. Przeniesienie linii kablowej oświetleniowej  

7. Instalacje niskoprądowe 
(wartość w pozycji 7 musi być równa sumie kwot z pozycji 7.1 i 7.2) 

 

7.1. Montaż urządzeń sieci logicznej  

7.2. 
Instalacje sieci logicznej, instalacje monitoringu parametrów ładowania 

(urządzenia ujęte w dostawie z rozdzielnicą nn 0,4 kV) 
 

8. Dokumentacja powykonawcza  

Razem netto [PLN]  

 

Uwaga: Wszystkie ceny oraz kwotę podatku VAT wykonawca wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przedmiot zamówienia 

Budowa stacji wolnego ładowania  

dla autobusów elektrycznych  

z możliwością jej rozbudowy 

Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

– Lublin – Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin 

Nazwa wykonawcy oraz adres, Regon i NIP  

Adres do korespondencji oraz telefon, fax i e-mail  

Cena ofertowa netto za cały przedmiot 

zamówienia (cyfrowo i słownie) [PLN] 
 

Stawka podatku VAT (%)  

Kwota podatku VAT (cyfrowo i słownie) [PLN]  

Cena ofertowa za cały przedmiot zamówienia 

brutto (cyfrowo i słownie) [PLN] 
 



Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego 
 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Wskazujemy, że przy realizacji zamówienia powierzymy / nie powierzymy (niepotrzebne skreślić) 

podwykonawcom część zamówienia, obejmującą wykonanie prac w zakresie: 
 

L.p. Zakres prac powierzony podwykonawcom Nazwa podwykonawcy 

   

   

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią postępowania ofertowego i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w „Projekcie umowy”.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami „Projektu umowy” i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w postępowaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 10.04.2021 r. 

6. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Informujemy o wniesieniu wymaganej wysokości wadium w formie …………….. 

w dniu………………… 

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w (wpisać nazwę banku)  

..............................................., nr rachunku .......................................................... 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić dokumenty): ……………………………. 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

……………………………………………………………………………………………………… 

(osoba do kontaktów, nr telefonu, e-mail) 

 

 

 

 

............................., dnia ...................         ............................................................. 
              podpis osoby/osób upoważnionych do  

                  występowania w imieniu wykonawcy 


