PRZETARG ANCO
NR 51/2017
Przedmiot zamówienia:

Wybudowanie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 (o długości ok. 59 m)
oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE DN 25 (o długości ok. 15 m)
wraz z zakupem i montażem szafki gazowej w miejscowości Kolonowskie (gmina
Kolonowskie)
Data zamieszczenia:

07.09.2017 r.
Sposób uzyskania dokumentacji:

Dokumentacje dostępne na stronie internetowej Anco, w zakładce Przetargi.
Termin realizacji:

Wymagany termin zakończenia budowy:
do 08.12.2017 r.
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 14.09.2017 r. do godz. 11.40
w sekretariacie firmy ANCO Sp. z o.o. ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.
Prosimy o podanie na kopercie nazwy przetargu oraz o dopisanie tekstu: „Proszę nie
otwierać przed 14.09.2017 r. godz. 11.45”.
Termin i miejsce otwarcia ofert:

14.09.2017 r., godz. 11.45
Siedziba firmy ANCO Sp. z o.o. ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.
Warunki uczestnictwa:

Wymagania ANCO Sp. z o.o. (www.anco.pl):
- Wymagania dla wykonawców sieci gazowych,
- Wymagania dla wykonawców przyłączy gazowych,
- Wymagania dla szafek gazowych.

…………..……………..…………..……………..,

dn. …………..…………………….

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ
NR 51/2017
Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wybudowanie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 (o długości ok. 59 m)
oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE DN 25 (o długości ok. 15 m)
wraz z zakupem i montażem szafki gazowej w miejscowości Kolonowskie (gmina
Kolonowskie)
Organizator przetargu:

ANCO Sp. z o.o.
ul. Św. Ducha 118b
63-200 Jarocin
1. Dane Oferenta:
Nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Nr NIP
Nr REGON
2. Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)
Imię i Nazwisko
Telefon, Fax
E-mail
3. Deklaracja Oferenta
Niniejszym oświadczamy, że:
3.1. Zapoznaliśmy się warunkami wykonania zadania, i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty w tym zapoznaliśmy się z warunkami
terenowymi.
3.2. Cenę ryczałtową wykonania zadania oferujemy wykonać jak niżej:
Cena netto (PLN)
Łączna cena ofertowa
słownie:
w tym:
sieć gazowa średniego ciśnienia
(długość ok. 59 m)
przyłącze gazowe średniego
ciśnienia (długość ok. 15 m)
3.3. Uważamy się za związanych ofertą na czas 30 dni.
3.4. Zobowiązujemy się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.
3.5. Oświadczamy, że zgodnie ze specyfikacją przetargu prace budowlane objęte zakresem zadania
wykonamy do dnia 08.12.2017 r.
4. Anco zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

--------------------------------------------------------------podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta

FORMULARZ CENOWY
PRZETARGU NR 51/2017

sieć gazowa średniego ciśnienia ul. Leśna dz. nr 1738/1, 913/5, 916/6

1

2

3

Ilość

4

Jedn.

5

6

7

Średnice

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Lp.

Rodzaj Robót

2

koszt robót ziemnych

mb

3

wykonanie gazociągu w wykopie

mb

4

mb

5

wykonanie gazociągu bezwykopowo
(liczone z kosztem rury)
odtworzenie naw. polbruk

6

odtworzenie naw. asfalt

mb

8

rura ochronna PCV ……………..

mb

10

materiały + włączenie

kpl.

11

inwentaryzacja

x

x

x

x

12

koszt zajęcia terenu

x

x

x

x

13

inne ……………………………………………

14

Razem (wartość oferty)

x

x

x

x

mb

FORMULARZ CENOWY
PRZETARGU NR 51/2017

przyłącze gazowe średniego ciśnienia ul. Leśna dz. nr 1738/1, 913/5, 916/6

1

2

3

6

7

Średnice

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Rodzaj Robót

2

koszt robót ziemnych

mb

3

wykonanie gazociągu w wykopie

mb

4

mb

5

wykonanie gazociągu bezwykopowo
(liczone z kosztem rury)
odtworzenie naw. polbruk

6

odtworzenie naw. asfalt

mb

7

dostawa i montaż szafki gazowej +
podejście pod reduktor
rura ochronna PCV ……………..

kpl.

kpl.

11

materiały + montaż przyłącza +
włączenie
inwentaryzacja

x

x

x

x

12

koszt zajęcia terenu

x

x

x

x

13

inne ……………………………………………

14

Razem (wartość oferty)

x

x

x

x

10

Jedn.

5

Lp.

8

Ilość

4

mb

x

mb

