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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
1. Dane dotycz ące wykonawcy  
 
Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

Siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 

 

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

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

Numer telefonu:  …………………………………….  

Numer faksu:   …………………………………….  

Numer REGON:  ……………………………………. 

Numer NIP:   …………………………………….  

 
2. Dane dotycz ące zamawiaj ącego 
 

Gmina Jemielnica 
Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica 
 
3. Zobowi ązania wykonawcy 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Wykonanie mikroinstalacji 
prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy”,  numer sprawy:  IB.271.07.2015, 
oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
za cenę( 1 kryterium ):  
 
cena netto: ..........................................................................................................................zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………...) 

podatek ………VAT: ..............................................................................................................zł 

cena brutto: ..........................................................................................................................zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………...) 

 

na okres gwarancji jako ści ( 2 kryterium )
 *

:   ………     lat   

(*) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 10 lat, 
maksymalny, możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 12 lat. 
Uwaga! W przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości dłuzszego niż 12 lat, do 
obliczenia punktów w kryterium „okres gwarancji jakości” Zamawiający przyjmie 12 lat 
Wykonawca najpó źniej w dniu odbioru ko ńcowego przeka że Zamawiaj ącemu kart ę 
gwarancyjn ą, zawieraj ącą wszystkie warunki okre ślone w SIWZ.   
 



 

 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 25 września 2015r.  
 

5. Warunki płatności: zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
 

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

− sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ………………. 

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

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

− załatwienie wykonania reklamacji: ……………………………………………………......... 

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

 
  
7. Oświadczenie dotycz ące postanowie ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
7.1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty 

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, z zastosowaniem produktów - modułów 

fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania i wyrobów budowlanych systemu 

montażowego, wymienionych w SIWZ wraz z programem funkcjonalno–użytkowym, 

o parametrach techniczno – jakościowych równoważnych lub lepszych od 

wymaganych, potwierdzonych posiadaniem przez nie parametrów jakościowo-

technicznych i użytkowych stosownymi dokumentami. 

7.3.  Oświadczamy, że wszelkie oferowane urządzenia, będące przedmiotem naszej 

oferty są fabrycznie nowe, posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty 

obowiązujące na terytorium Polski, a także posiadają wszelkie niezbędne 

wyposażenie oraz dokumentację niezbędną do ich włączenia w sieć OSD. 

7.4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

wykonania zamówienia będącego przedmiotem postępowania w terminie do  25 

września 2015.  

7.5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.6. Gwarantujemy moc oferowanych modułów polikrystalicznych nie mniejszą niż 90% 

po 12 latach użytkowania i nie mniejszą niż 80% po 25 latach użytkowania. 

7.7. Oświadczamy, że oferowane mikroinstalacje prosumenckie nie są obciążone wobec 

osób trzecich, a ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych. 

7.8. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 
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umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
8. Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy: 
 
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% całkowitej ceny ofertowej, w kwocie: ........................................zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………..), 

w formie: ………………………………………………………………………………………………... 

 
10. Zastrze żenie wykonawcy 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 
 
 
 
 

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                           imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  

                                                                           do reprezentowania Wykonawcy] 

  


