Załącznik nr 1 do SIWZ
RDG.GE.271.2.2018

Wzór formularza ofertowego
A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562164804, REGON: 291009857
Adres poczty elektronicznej: um@sedziszow.pl
Adres strony internetowej: http://www.sedziszow.pl

B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.
1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy1:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
NIP ....................................................................................,
REGON ..............................................................................
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:


adres korespondencyjny: ..............................................................................................................,



numer faksu: .................................................., numer telefonu: ..................................................,



e-mail: ..........................................................................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
..............................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
..............................................................................................................................................................

1

Powielić tyle razy, ile to potrzebne
1

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach
RPOWŚ 2014-2020 Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych” nr umowy RPSW.03.01.00-26-0020/17-00 z dnia 27.03.2018 r.

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą2?
TAK
NIE
(zaznacz właściwe)

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł
energii na terenie Gminy Sędziszów” zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w opisie przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ oraz Załącznikach do SIWZ:
1. CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na
terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”*

1) Cena ofertowa (obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej)
wynosi:
Brutto: ........................................................... zł (słownie: .........................................................
......................................................................................................................................................)
Netto: ........................................................... zł (słownie: ........................................................
....................................................................................................................................................
w tym podatek VAT w stawce 8% ........................ zł (słownie: ..................................................
......................................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w stawce 23% ........................ zł (słownie: ................................................
......................................................................................................................................................)

Lp.

1

Wartość
Wartość
Cena
brutto
netto (zł)
jednej
(zł)
instalacji
Liczba (kolumna
(kolumna
z
instalacji
Bx
Dx
montażem
kolumna
kolumna
brutto (zł)
E)
E)

Typ instalacji
fotowoltaicznych

Cena
jednej
instalacji
z
montażem
netto (zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

A

B

C

D

E

F

G

2

3

4

5

6

7

8

1.

Moc min.
2 kWp

8

19

2.

Moc min.
2 kWp

23

4

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

2
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3.

Moc min.
3 kWp

8

67

4.

Moc min.
3 kWp

23

23

5.

Moc min.
4 kWp

8

49

6.

Moc min.
4 kWp

23

12

7.

Moc min.
5 kWp

8

14

8.

Moc min.
5 kWp

23

16

9.

Moc min.
6 kWp

8

7

10.

Moc min.
6 kWp

23

9

Razem

2) Cena

ofertowa

materiałów

promocyjno-informacyjnych

(tablica

informacyjno-

pamiątkowa, naklejki na zamontowanych instalacjach fotowoltaicznych) wynosi
................................................ zł brutto (słownie: ......................................................................
.....................................................................................................................................................),
w tym: cena ofertowa netto ................................... zł (słownie: ...................................................
......................................................................................................................................................)
podatek VAT ................................... zł (słownie: .........................................................................
......................................................................................................................................................)
Cena ofertowa za wykonanie CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA - „Instalacja systemów
odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych” pkt 1) + pkt 2) wynosi:
................................................... zł brutto (słownie: ................................................................................
..................................................................................................................................................................),
w tym: cena ofertowa netto: ................................................... zł (słownie: ...........................................
...................................................................................................................................................................)
podatek VAT ................................... zł (słownie: .........................................................................
..................................................................................................................................................................).
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3) Oferuję „czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie (*zaznaczyć odpowiednie):
w przedziale od 49 godzin do 72 godzin od momentu zgłoszenia*
w przedziale od 1 godziny do 48 godzin od momentu zgłoszenia*

4) Oferuję „gwarancję” (*zaznaczyć odpowiednie):
60 miesięcy*
72 miesiące*
84 miesiące*

5) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) ............................................................................................. będzie realizowana przez firmę,
(należy podać nazwę części zamówienia)

.................................................................................................................................................
(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

.................................................................................................................................................
(należy podać wartość brutto lub procentowy udział powierzonej części zamówienia)

b) ............................................................................................. będzie realizowana przez firmę,
(należy podać nazwę części zamówienia)

.................................................................................................................................................
(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

.................................................................................................................................................
(należy podać wartość brutto lub procentowy udział powierzonej części zamówienia)

2. CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na
terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych”*

1) Cena ofertowa (obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej)
wynosi:
Brutto: ........................................................... zł (słownie: ........................................................
......................................................................................................................................................)
Netto: ........................................................... zł (słownie: ........................................................
....................................................................................................................................................
w tym podatek VAT w stawce 8% ........................ zł (słownie: ..................................................
......................................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w stawce 23% ........................ zł (słownie: ................................................
......................................................................................................................................................)
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Lp.

1

Wartość
Wartość
Cena
brutto
netto (zł)
jednej
(zł)
instalacji
Liczba (kolumna
(kolumna
z
instalacji
Bx
Dx
montażem
kolumna
kolumna
brutto (zł)
E)
E)

Typ instalacji
fotowoltaicznych

Cena
jednej
instalacji
z
montażem
netto (zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

A

B

C

D

E

F

G

2

3

4

5

6

7

8

1.

2 kolektory,
zbiornik
o poj. 200 l

8

60

2.

2 kolektory,
zbiornik
o poj. 200 l

23

10

3.

3 kolektory,
zbiornik
o poj. 300 l

8

47

4.

3 kolektory,
zbiornik
o poj. 300 l

23

14

5.

4 kolektory,
zbiornik
o poj. 400 l

8

1

6.

4 kolektory,
zbiornik
o poj. 400 l

23

3

Razem

6) Cena ofertowa materiałów promocyjno-informacyjnych (naklejki na zamontowanych
instalacjach kolektorów słonecznych) wynosi ................................................ zł brutto
(słownie: .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................),
w tym: cena ofertowa netto ................................... zł (słownie: ...................................................
......................................................................................................................................................)
podatek VAT ................................... zł (słownie: .........................................................................
......................................................................................................................................................)
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Cena ofertowa za wykonanie CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA - „Instalacja systemów
odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji
kolektorów słonecznych” pkt 1) + pkt 2) wynosi:
................................................... zł brutto (słownie: ................................................................................
..................................................................................................................................................................),
w tym: cena ofertowa netto ................................................... zł (słownie: .............................................
.................................................................................................................................................................. )
podatek VAT ................................... zł (słownie: .........................................................................
......................................................................................................................................................).

3) Oferuję „czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie (*zaznaczyć odpowiednie):
w przedziale od 49 godzin do 72 godzin od momentu zgłoszenia*
w przedziale od 1 godziny do 48 godzin od momentu zgłoszenia*

4) Oferuję „gwarancję” (*zaznaczyć odpowiednie):
60 miesięcy*
72 miesiące*
84 miesiące*

5) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) ............................................................................................. będzie realizowana przez firmę,
(należy podać nazwę części zamówienia)

.................................................................................................................................................
(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

.................................................................................................................................................
(należy podać wartość brutto lub procentowy udział powierzonej części zamówienia)

b) ............................................................................................. będzie realizowana przez firmę,
(należy podać nazwę części zamówienia)

.................................................................................................................................................
(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

.................................................................................................................................................
(należy podać wartość brutto lub procentowy udział powierzonej części zamówienia)

3. Hasło dostępowe do odszyfrowania pliku/plików JEDZ: ........................................................... .
4. Oświadczamy, że zostały uwzględnione wszystkie warunki określone w SIWZ i umowie.
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oferta została złożona na …............ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
9. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr .............................
do nr ............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli
spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
10. Wadium o wartości: ............................................ zł zostało wniesione w formie ..............................
..............................................................................................................................................................
11. Zwrot wadium należy dokonać na konto numer: ................................................................................
..............................................................................................................................................................
12. Termin płatności faktury: 30 dni
13. Termin obowiązywania umowy: od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.
14. Oświadczam/y, pouczony/eni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 KK, że
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny
i prawny na dzień sporządzania oferty.
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Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ..............................................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................................................

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

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

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub Pełnomocnika)

*- zaznaczyć odpowiednie
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