Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu nr 1/2020

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 190,40 kWp w ramach projektu: „Zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.”

Numer ogłoszenia o zamówieniu

1/2020

Główny kod CPV:
45000000-7
09332000-5
09331200-0
45311200-2
45311100-1
Kod zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45315100-9
45315300-1
71323100-9
71321000-4

Roboty budowlane
Instalacje słoneczne
Słoneczne moduły
fotoelektryczne
Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego
Instalacyjne roboty
elektrotechniczne
Instalacje zasilania
elektrycznego
Usługi projektowania
systemów zasilania energią
elektryczną
Usługi inżynierii projektowej
dla mechanicznych i
elektrycznych instalacji
budowlanych

Data przygotowania oferty
Pełna nazwa oferenta/(konsorcjum)
NIP oferenta
Adres oferenta

Adres e-mail
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Podwykonawcy: Pełna nazwa, NIP,
adres*
Rola podwykonawcy w realizacji
przedmiotu zamówienia*
CENA netto za realizację przedmiotu
zamówienia [PLN]

…………………………………….zł.
(słownie...........................)

CENA brutto za realizację przedmiotu
zamówienia [PLN]

……………………………………. zł.
(słownie...........................)

GWARANCJA [długość okresu gwarancji
na ogniwa fotowoltaiczne wyrażona w
latach]
GWARANCJA [długość okresu gwarancji
na inwertery, konstrukcje nośną oraz
pozostałe elementy instalacji wyrażona
w latach]
W imieniu swoim i/lub reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty.
Jednocześnie oświadczam, że przekazane materiały były wystarczające do wyceny
przedmiotu zamówienia i złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2. Zapoznałam/em się dokładnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia a przedmiot
zamówienia będzie wykonywany zgodnie z projektem budowlanym zamówienia
wskazanym w załączniku nr 1 do treści zapytania ofertowego.
3. Spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wskazane w
Warunkach udziału w postępowaniu.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem
zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z
realizacją zamówienia.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas 60 dni od upływu terminu
składania ofert.
6. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze
świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu
uzyskania korzyści majątkowych.
…………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………………..
(podpis i pieczęć oferenta)

* W przypadku braku podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy”
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