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Załącznik nr 5 

Oferta na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej, dobór, dostawa 

i kompleksowy montaż urządzeń oraz stworzenie i uruchomienie systemu automatyki w 
celu opomiarowania Centrum Badań i Rozwoju firmy KAN”. 

 
Nazwa zamawiającego: 

KAN Sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51 

16-001 Kleosin 

tel. 85 74 99 200 
fax 85 74 99 201 

e-mail: kan@kan-therm.com 
NIP: 9661319453, REGON: 050637490, KRS: 0000187613 

 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa: ............................................................................................................................ 

.…......................................................................................................................... 

Adres:  ............................................................................................................................. 

….......................................................................................................................... 

….......................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks: ............................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................. 

NIP: ...................................  REGON: ..................................... KRS: ……………………………… 

 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej, dobór, dostawa i kompleksowy montaż urządzeń oraz stworzenie i uruchomienie systemu 
automatyki w celu opomiarowania Centrum Badań i Rozwoju firmy KAN”, składamy niniejszą ofertę. 

 

Oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu wraz z załącznikami za kwoty 
przedstawione poniżej: 
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Tabela 1 

 

Prace wzięte pod uwagę w punkcie 6 powyższej tabeli: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Łączna wartość oferty:  

 

Cena netto: ............................ zł (słownie: ...................................................................................) 

VAT: …………………....................zł (słownie: ...................................................................................) 

Cena brutto: ........................... zł (słownie: ...................................................................................) 

 

 

Lp. Część zamówienia Cena netto VAT Cena Brutto 

1. Dobór urządzeń pomiarowych       

2. 
Zaprojektowanie systemu automatyki, 
zbierającego dane z urządzeń pomiarowych 

   

3. 
Wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień i opinii 

   

4. 
Zakup, dostawa oraz kompleksowy montaż 
urządzeń pomiarowych 

   

5. 
Wykonanie oraz pierwsze uruchomienie 
zaprojektowanego systemu automatyki 

   

6. 
Pozostałe prace niezakwalifikowane do 
powyższych 
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Tabela 2 Wybrane urządzenia 

Lp. Wielkość mierzona 
Urządzenie 

- model 

Zakres 

pomiarowy 

Dokładność 

pomiarowa 

Częstotliwość 

pomiaru 
Ilość 

1. 
Wilgotność względna 

w pomieszczeniu 

 

   

 

2. 

Temperatura 

powietrza w 

pomieszczeniu 

   

3. 

Temperatura 

powierzchni (podłoga, 

ściana, sufit) 

     

4. Kondensacja      

5. Energia słoneczna      

6. Przepływ wody      

7. Temperatura zasilania      

8. Temperatura powrotu      

9. 
Ciśnienie 

atmosferyczne 

 

  

  

10. 
Temperatura 

powietrza na zewnątrz 
  

11. 
Wilgotność względna 

na zewnątrz 
  

12. Kierunek i siła wiatru   

13. 
Rolety 

otwarte/zamknięte 
     

14. 
Okno 

otwarte/zamknięte 
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Jednocześnie oferuję: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym oraz 

załącznikach do Zapytania ofertowego. 

2. Okres gwarancji liczony w latach: ………… od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

3. Zadeklarowany czas przybycia serwisu do KAN Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, od 
chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynosi …………… godzin (wartość podać w pełnych 

godzinach).  

4. Zadeklarowany czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania przez Wykonawcę: …. dni. 

5. Zadeklarowany okres wsparcia dla Wykonawcy: ……… lat w wymiarze 150 godzin rocznie 

6. Zadeklarowane ceny usług po okresie gwarancji w kwotach: 

a) Koszt dojazdu - …………………………….…….., 

b) Koszt roboczo-godziny - …………………………..……..., 

c) Koszt zakwaterowania - ………………………………….…. 

7. Wykonanie zamówienia w terminie do dnia ……………………………………, w sposób zgodny z 

warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik 1 do 
niniejszej oferty – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Ponadto oświadczam, że: 

1) znam i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę 
żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie; 

2) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji prac, o tematyce zbieżnej z 

zakresem Zapytania ofertowego; 
4) w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

5) zobowiązuje się do rozpoczęcia prac najpóźniej w terminie do ………………………………… i realizacji 
zlecenia w terminie do …………………………………; 

6) wykonam prace zgodnie z wymaganiami i w zakresie określonym w dokumentacji zamówienia oraz 
obowiązującymi przepisami i normami; 

7) dysponuję odpowiednim zapleczem i potencjałem technicznym, umożliwiającym realizację 

zamówienia; 
8) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; 

9) zobowiązuję się do podpisania umowy z Zamawiającym dołączonej do zapytania ofertowego w 
przypadku wybrania niniejszej oferty przez Zamawiającego. 

 

Oferta jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty ostatecznego terminu składania ofert. 
 

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

  Data                 Podpis Wykonawcy 


