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Powiat Kozienicki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na „Wykonanie i dostawę 
do zamawiającego dwufunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłowniczego” zgodnie z 
załączoną dokumentacją opisową węzła. 
Charakterystyka węzła: 
- węzeł kompaktowy na ramie stalowej z pełną automatyką i monitoringiem GPS 
- dwufunkcyjny c.o. + c.w.u. z zasobnikiem c.w.u. 
- pompy c.o. i c.w.u. jednofazowe 
- wymienniki płytowe 
(Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy 
Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póżn. zmian.) 
Zamawiający – Powiat Kozienicki  
26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28 NIP 812-190-76-83,  Regon 670223155. 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
Propozycję cenową należy złożyć na formularzu cenowym załączonym do 
zapytania cenowego podając cenę brutto oraz zawartą w niej stawkę VAT. 
Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem węzła 
ciepłowniczego zgodnie z opisem i zawartymi dokumentami wraz z dostawą 
do siedziby zamawiającego. 

2. Kryterium wyboru propozycji cenowej: najniższa cena – 100% 
3. Cena wpisana na propozycji cenowej będzie obowiązywała przez cały okres 

realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. 
4.  Stawka VAT będzie określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.). 
9.  Termin złożenia oferty – 12.10.2012 r. do godziny 1600.   
10. Propozycję cenową należy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego lub 
przesłać na fax 48 611 73 06 lub sakn oferty cenowej przesłać e-mailem: 
zamowienia@kozienicepowiat.pl. 
 
Załączniki: 
1. Propozycja cenowa. 
2. Opis węzła. 
 

 
                                                                                                   ZATWIERDZIŁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zamowienia@kozienicepowiat.pl


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

                                                                                                       (miejscowość i data) 
 
...................................................... 
(pieczęć i adres wykonawcy) 
 
 
 
 
 
                                                                                           POWIAT KOZIENICKI 
                                                                                           ul. Kochanowskiego 28 
                                                                                            26-900 Kozienice 
 
 
                                                 PROPOZYCJA CENOWA 
(Nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 4 pkt 8 ustawy (Dz. U. z 2010r. Nr 
113 poz. 759 z pźn. zm.). 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie i dostawę do 
zamawiającego dwufunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłowniczego” zgodnie z załączoną 
dokumentacją opisową węzła proponujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 
 
 
brutto ........................... słownie ............................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
w tym podatek VAT.............% 
 
Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………r. 
 
 
 
 
                                                                                            .................................................. 
                                                                                             (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 


