
Zamawiający :      Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jaśle 

                            38 – 200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
nr 1 / KUC /2022 

 

1.  Dotyczy dostawy : 

  

1.  Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy 

     ul. Mickiewicza 112 w Jaśle  zgodnie z  P.T. 

2.  Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy 

     ul. Mickiewicza 116 w Jaśle  zgodnie z  P.T. 

3.  Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy 

     ul. Mickiewicza 118 w Jaśle  zgodnie z  P.T. 

4.  Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy 

     ul. Mickiewicza 120 w Jaśle  zgodnie z  P.T. 
 

Tryb postępowania :  przetarg nieograniczony 

 

      Zakres rzeczowy tego zamówienia obejmuje: 

     Ad 1   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.  

                o  mocy cieplnej c.o. 155,0 kW i c.w.u. 90,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.  

                Mickiewicza 112 w Jaśle , wraz z dokumentacją techniczno  - ruchową . 

     Ad 2   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 85,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.        

                Mickiewicza 116 w Jaśle , wraz z dokumentacją techniczno – ruchową . 

     Ad 3   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.     

                o mocy cieplnej c.o. 215,0 kW i c.w.u. 113,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy  

                ul. Mickiewicza 118 w Jaśle , wraz z dokumentacja techniczno – ruchową . 

     Ad 4   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 90,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.         

                Mickiewicza 120 w Jaśle , wraz z dokumentacją techniczno – ruchową . 

       

Ofertę należy składać w zaklejonych   kopertach, opatrzonych  nadrukiem, wykonanym  

pismem maszynowym o treści : 

 

                     ,,Węzły c.o. i c.w.u. dla JSM” 
 

2. Na ofertę o której mowa w pkt 1 składają się dwie nieopisane koperty, które zawierają : 

 

          2a. Pierwsza koperta winna zawierać: 

          - ofertę cenową zamówienia należy podać w cenie  netto + VAT za : 

     Ad 1   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i 

c.w.u. o  mocy cieplnej c.o. 155,0 kW i c.w.u. 90,0 kW dla budynku wieloro-

dzinnego przy ul. Mickiewicza 112 w Jaśle .  

     Ad 2   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i 

c.w.u. o mocy  cieplnej c.o. 85,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzin-

nego przy ul. Mickiewicza 116 w Jaśle . 

     Ad 3   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i 

c.w.u. o mocy cieplnej c.o. 215,0 kW i c.w.u. 113,0 kW dla budynku wieloro-

dzinnego przy ul. Mickiewicza 118 w Jaśle . 
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     Ad 4   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o.  

i c.w.u.  o mocy  cieplnej c.o. 90,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wieloro-

dzinnego przy ul.  Mickiewicza 120 w Jaśle .                  

              - warunki płatności  

              - projekt umowy wraz z proponowanym harmonogramem dostaw. 

 

Uwaga ! Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa dopuszcza złożenie oferty na wszystkie lub wybra-

ne węzły.   

     2b. Druga koperta winna zawierać następujące dokumenty: 

a) nazwę i adres oferenta wraz z krótką charakterystyką firmy, 

b) oświadczenie zawarte w art. 22 pkt. 2 o zamówieniach publicznych, 

c) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wypis z rejestru handlowego, 

zaświadczenie z jednostek organizacyjnych gmin), 

  d)  zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych i ZUS  

          o opłaceniu składek,  

e) dokument potwierdzający wpłatę wadium, 

f) kserokopię polisy ubezpieczenia OC oferenta, 

g) zestawienie wykonanych prac związanych z budową kompaktowych węzłów c.o.  

i c.w.u.  należy wymienić adres budynku, właściciela lub zarządcę budynku, rok wyko-

nywania  budowy, 

h) ewentualne listy referencyjne. 

 

 3.   Kryteria oceny oferty 

a) cena (koszt)                                                85 % 

b) warunki gwarancji i serwisu                      10 % 

c) warunki płatności                                         5 % 

 

 4. Załączniki do SIWZ i wymagany zakres oferty. 

     Załącznikami do niniejszej specyfikacji są : 

1.  Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - druk 

2.  Oświadczenie Oferenta (wykonawcy) - załącznik nr 2 - druk 

3.  Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3 - druk 

4.  Wykaz załączonych referencji – załącznik nr 4 - druk 

5.  Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia – załącznik nr 5 - druk 

6.  Projekt techniczny (budowlany).  

      7.  Przedmiary robót. 

 

  5.  Termin wykonania całego zamówienia:               do 31 sierpnia  2022 r.  

       W przypadku składania oferty cząstkowej termin wykonania do 30 czerwca  2022 r.  

 

6. Zastosowane materiały  muszą:  

   a)  posiadać aktualne aprobaty techniczne lub deklarację zgodności oraz DTR 

b)  spełniać wymagania norm ISO 9001 (kopię zaświadczeń należy dołączyć do protokołu  

   odbioru robót), 

c)  Informacje, o których mowa w pkt 2  lit. a, b, c,  d, e, f i g posłużą JSM do oceny wiary- 

   godności techniczno-ekonomicznej oferenta. 

 

  8.  Składający ofertę związany jest nią przez okres 30 dni tj. do dnia  25 marzec  2022 r. 

  Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

 

9.  Ustala się kwotę wadium w wysokości 16 000,00 zł  (szesnaście tysięcy) płatną na konto 
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    JSM w  PKO BP 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659 w terminie do 23 luty   2022 r.  

    (decyduje data wpływu na konto JSM) bez względu na zawartość oferty (całościowa czy  

     częściowa)  

 

10.   Kwota wadium zostaje zwrócona : 

a) po zakończeniu postępowania przetargowego bez wyboru oferenta , 

b) po wycofaniu oferty, przed upływem terminu do składania ofert, 

c) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. 

 

11.   W przypadku podpisania umowy kwotę wadium, zalicza się na poczet zabezpieczenia    

   należytego wykonania umowy. 

 

12.    Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego 

            wyłącznie jeżeli odmówi w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu 

            podpisania umowy, na warunkach określonych w ofercie. 

 

13. Termin składania ofert upływa z dniem  23 luty    2022 r. do godz. 1500  w sekretariacie   

      Spółdzielni. 

 

14.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25  luty  2022 r. o godz. 11 00  w siedzibie JSM     

      pokój  nr 6 (świetlica). 

 

15.    Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu  03  marzec  2022 r. poprzez   wywie-   

            szenie  na tablicy ogłoszeń Zamawiającego (w jego siedzibie – Jasło, ul. 3-go Maja 40) 

 

16.   Wyjaśnienia na zapytania dotyczące istotnych warunków zamówienia   będą udzielane 

           pisemnie do dnia 18 luty 2022 r.  

 

17.    Osobą udzielającą wyjaśnień , w zakresie realizacji zamówienia jest : 

            Czesław Wasąg  tel. ( 13 ) 4464040 lub 4464049 wew. 30, fax : ( 13 ) 4469100  

            lub ( + 48 693 182 090 ) 

 

18.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie: 

            Regulamin udzielania zamówienia na roboty , dostawy i usługi budowlane na rzecz 

            JSM  (do wglądu w Dziale Technicznym). 

 

19.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie 

            i są zgodne z niniejszymi wymaganiami tj. odpowiadają warunkom określonym  

            w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

 

20.    Po podpisaniu umowy z oferentem , który wygrał przetarg , Zamawiający niezwłocznie 

            powiadomi pisemnie pozostałych oferentów, że ich oferty nie wygrały przetargu.  

 

21.     Integralną częścią specyfikacji są Projekty Techniczne (Budowlane).  

       

22.     Istotne postanowienia dla Zamawiającego, które muszą być zapisane w umowie: 

 

a) w przypadku niewykonania robót w terminie umownym z przyczyn zawinionych 

przez Zleceniobiorcę (oferenta), Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,2 

% wartości zamówienia netto, za każdy dzień zwłoki.  
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b) ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

zamówienia netto,  

c) kwotę wadium, zalicza się na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

reszta zostanie potrącona z wystawionej faktury netto, aż do osiągnięcia wymaganego 

poziomu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

d) kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zwrotowi po usunięciu 

ewentualnych usterek stwierdzonych w rocznym przeglądzie gwarancyjnym, 

e) zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionych   faktur oddziel-

nie  

dla każdego zadania  po wykonaniu i dostarczeniu kompletnych Węzłów potwierdzo-

nego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiają-

cego wg  pkt 1  w ciągu 14 dni,  

f) stronom przysługuje prawo potrącenia wzajemnych wierzytelności, 

g) o ile w ofercie przetargowej nie został wskazany podwykonawca, zamówienie Zlece-

niobiorca zobowiązuje się wykonać samodzielnie. Zlecenie całości lub części prac 

podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. Powierzenie wykonania 

prac, do których zobowiązany jest Zleceniobiorcę podwykonawcy, który nie uzyskał 

pisemnej akceptacji Zamawiającego, stanowi przyczynę do rozwiązania umowy z wi-

ny Zleceniobiorcy, 

h) Zleceniobiorca jest zobowiązany m. innymi do wykonania przedmiotu umowy, ze 

szczególną starannością i dbałością oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem wyko-

nawczym oraz dokumentacją budowlaną  z uwzględnieniem specyfiki.  

 

 

Uwaga ! Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  

               bez podania przyczyn.  Wszelkie zmiany dotyczące zastosowania innych materiałów  

               i urządzeń niż w P.T. wymagają  akceptacji autora projektu .  

 

 

 

 

                                                           Niniejszą specyfikację zatwierdzono: 
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Załącznik Nr 1 do przetargu:  
 

FORMULARZ OFERTOWY  

NA ŚWIADCZENIE USŁUG DLA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

Z SIEDZIBĄ W JAŚLE . 

     Ad 1   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.  

                o  mocy cieplnej c.o. 155,0 kW i c.w.u. 90,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.  

                Mickiewicza 112 w Jaśle 

     Ad 2   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 85,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.        

                Mickiewicza 116 w Jaśle 

     Ad 3   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.     

                o mocy cieplnej c.o. 215,0 kW i c.w.u. 113,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy  

                ul. Mickiewicza 118 w Jaśle 

     Ad 4  Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 90,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.         

                Mickiewicza 120 w Jaśle 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

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

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

 

Strona internetowa:  ................................................   

 

Numer  telefonu:                0 (**) ......................................   

Numer  faksu:   0 (**) ......................................  

 

Numer REGON:                ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

KRS:                                                ................................................ 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w zakresie realizacji usługi pn.  

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się 

zrealizować niniejsze zamówienie za wynagrodzeniem: 

 
Ryczałtowa cena za cały zakres usługi netto   …………………………………….. PLN ,  

wyliczona na podstawie Projektu technicznego i kosztorysów jednostkowych Wykonawcy stanowiących 

załączniki do niniejszej oferty wraz z harmonogramem wykonywanych prac i ich wartością. 

 
Ryczałtowa cena za usługi netto w  PLN:    

 

L.P. Wyszczególnienie usługi Wartość netto 

1 

Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego 

węzła cieplnego c.o. i c.w.u.  o  mocy cieplnej c.o. 155,0 

kW i c.w.u. 90,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy 

ul.  Mickiewicza 112 w Jaśle   

 

2 

Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego 

węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   o mocy  cieplnej c.o. 85,0 

kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy 

ul.   Mickiewicza 116 w Jaśle  
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3 

.Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego 

węzła cieplnego c.o. i c.w.u.  o mocy cieplnej c.o. 215,0 

kW i c.w.u. 113,0 kW dla budynku wielorodzinnego 

przy ul. Mickiewicza 118 w Jaśle   

4 

Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego 

węzła cieplnego c.o. i c.w.u. o mocy  cieplnej c.o. 90,0 

kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy 

ul. Mickiewicza 120 w Jaśle  
   

    

   ROBOTY   DODATKOWE 

Roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego będą rozliczane wg rzeczywistego wykonania 

przy zastosowaniu następujących danych wyjściowych: 

Rb     - …....zł, 

KO    - .......% liczone od .................................... /Rb i S* 

KZ    - …....%, 

Zysk - …….% liczony od .................................... /Rb, S i KO*. 
 

Oświadczam, że: 

  Wykonam zamówienie w terminie do dnia: …………………….   

  Termin płatności faktur częściowych: .......... dni   

  Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): .............  

  Reklamacje będą załatwiane w terminie: ………….................... dni  

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie    

         wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania   

         oferty. 

    2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfika 

         cji  istotnych warunków zamówienia. 

   3.  Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy 

     zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

     oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
Dokumenty 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

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

................................................................................................. 
Zastrzeżenie Wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                          ................................................................................. 
                                                                                (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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 Załącznik Nr 2  do przetargu:  
 

                      

OŚWIADCZENIE 

 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE: 

     Ad 1   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.  

                o  mocy cieplnej c.o. 155,0 kW i c.w.u. 90,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.  

                Mickiewicza 112 w Jaśle 

     Ad 2   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 85,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.        

                Mickiewicza 116 w Jaśle 

     Ad 3   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.     

                o mocy cieplnej c.o. 215,0 kW i c.w.u. 113,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy 

                ul. Mickiewicza 118 w Jaśle 

     Ad 4  Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 90,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.         

                Mickiewicza 120 w Jaśle 
 

DLA  JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z SIEDZIBĄ W JAŚLE 

 

Nazwa wykonawcy                 ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy                 ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................            Data ....................................... 

 

 

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgod-

nie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

 

                                                             (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3  do przetargu:  
 

                      

OŚWIADCZENIE 

O  ZREALIZOWANYCH  INWESTYCJACH  

 

ZAMÓWIENIE: 

 

DLA  JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z SIEDZIBĄ W JAŚLE 

 

     Ad 1   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.  

                o  mocy cieplnej c.o. 155,0 kW i c.w.u. 90,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.  

                Mickiewicza 112 w Jaśle 

     Ad 2   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 85,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.        

                Mickiewicza 116 w Jaśle 

     Ad 3   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.     

                o mocy cieplnej c.o. 215,0 kW i c.w.u. 113,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy  

                ul. Mickiewicza 118 w Jaśle 

     Ad 4  Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 90,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.         

                Mickiewicza 120 w Jaśle 

 
Nazwa wykonawcy                 ................................................................................................. 

Adres wykonawcy                 ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................     Data ....................................... 

 

Oświadczam, że w okresie od ................................ r. zrealizowałem następujące usługi w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych zamieszkałych ,o zakresie robót jak w ofercie wg poniższego zestawienia: 

L.P. 

Nazwa zadania i adres inwestycji 
Inwestor  

(nazwa i adres)  
Rok realizacji 

Sposób realizacji 

(samodziel-

nie/konsorcjum) 

     

     

     

     

 

  

 

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

         (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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  Załącznik Nr 4  do przetargu:  

 

 
                      

WYKAZ  

 ZAŁĄCZANYCH  REFERENCJI  

 

ZAMÓWIENIE: 

 

DLA  JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z SIEDZIBĄ W JAŚLE 

 

     Ad 1   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.  

                o  mocy cieplnej c.o. 155,0 kW i c.w.u. 90,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.  

                Mickiewicza 112 w Jaśle 

     Ad 2   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 85,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.        

                Mickiewicza 116 w Jaśle 

     Ad 3   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.     

                o mocy cieplnej c.o. 215,0 kW i c.w.u. 113,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy  

                ul. Mickiewicza 118 w Jaśle 

     Ad 4  Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 90,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.         

                Mickiewicza 120 w Jaśle 

 
Nazwa wykonawcy                 ................................................................................................. 

Adres wykonawcy                 ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................            Data ....................................... 

 

Do oferty załączam  referencje wg poniższego zestawienia: 

L.P. Nazwa zadania i adres inwestycji Inwestor Rok realizacji 

    

    

    

    

 

 

  

  

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

         (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5  do przetargu: 

 

 

 
                                     WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ  

ZAMÓWIENIA: 

 

DLA  JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z SIEDZIBĄ W JAŚLE 

 

     Ad 1   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.  

                o  mocy cieplnej c.o. 155,0 kW i c.w.u. 90,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.  

                Mickiewicza 112 w Jaśle 

     Ad 2   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 85,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.        

                Mickiewicza 116 w Jaśle 

     Ad 3   Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.     

                o mocy cieplnej c.o. 215,0 kW i c.w.u. 113,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy      

                ul. Mickiewicza 118 w Jaśle 

     Ad 4  Wykonanie i dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.   

                o mocy  cieplnej c.o. 90,0 kW i c.w.u. 45,0 kW dla budynku wielorodzinnego przy ul.         

                Mickiewicza 120 w Jaśle 
 

Nazwa wykonawcy                 ................................................................................................. 

Adres wykonawcy                 ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................            Data ....................................... 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

.......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności 

.......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon ...................................................  Fax ......................................................... 

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

- do realizacji umowy 
 

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

         (data i czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


