
 

 

   

Załącznik nr 1 

 

Zamawiający: 

Gmina Włodowice  

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice 

……………………………… 

     Pieczęć Wykonawcy    

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II”. 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa (firma) Wykonawcy
1
 Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich 

podmiotów składających ofertę wspólną (podmioty te również należy wskazać podając nazwy (firmy) i adresy). 



 

 

Nr NIP/REGON Telefon/fax Adres e-mail 

NIP: 

 

Tel.:  

 

REGON: 

 

Fax: 

 

3. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)
2
: 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentami 

załączonymi do SIWZ, w tym programie funkcjonalno-użytkowym – za cenę ofertową (brutto) 

……………………..zł (słownie złotych: ……..……………………………………………….……………………..….), , z podziałem na:  

1) Wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę brutto: …………………… zł,  

2) Wykonanie robót budowlanych (kompletnych instalacji solarnych) za kwotę brutto: ……………………… zł.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Te informacje wymagane są wyłącznie dla celów statystycznych. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 



 

 

 

Na ww. cenę (brutto) składają się: 

 

T
y

p
 i

n
st

a
la

cj
i Podział 

zestawu ze 

względu 

na 

lokalizację 

kolektoró

w 

Dokumentacja projektowa 

(ceny brutto w tym VAT 23%) 

Roboty budowlane 

(ceny brutto w tym VAT 8%)  

(ceny brutto) 

Cena łączna  

[zł] 

Ilość 

dokumentacji 

projektowych w 

poszczególnych 

typach instalacji 

[szt.] 

Cena za 

1 dokumentację 

projektową 

(jednostkowa) [zł] 

Cena za dokumentację 

projektową w 

poszczególnych typach 

instalacji [zł] 

Ilość kompletnych 

instalacji solarnych 

w poszczególnych 

typach instalacji 

[kpl.] 

Cena za 

1 instalację 

solarną w 

poszczególnych 

typach instalacji 

(jednostkowa) [zł] 

Cena za roboty 

budowlane w 

poszczególnych 

typach instalacji [zł] 

1. 2. 3. 4. 5. /3x4/ 6. 7. 8. /6x7/ 9. /5+8/ 

A 
budynek 

mieszkalny  
120   120    

B 
budynek 

mieszkalny 
151   151    

C 
budynek 

mieszkalny 
39   39    

D 
budynek 

mieszkalny 
2   2    

Razem/ogółem 
 X X   

 

 

UWAGA: tabelę poniżej wypełnić wyłącznie, gdy zachodzą przesłanki, o których mowa    w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,  

tj. jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione 

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: 

……………………………………………………………Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………….…… 

 



 

 

5. Oferowane przez nas płaskie kolektory słoneczne to:  

……………………………………………………………………………………………………………… (należy podać: markę / typ / model). 

 

6. Oferowane przez nas zbiorniki solarne c.w.u. to: (należy podać: markę / typ / model odpowiednio dla każdego zestawu). 

 

Zestaw A …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zestaw B …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zestaw C …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zestaw D …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Deklarujemy następujący okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. (należy zaznaczyć właściwe):
3
 

   7 lat    

   8 lat    

   9 lat    

  10 lat   

 

8. Deklarujemy następujący okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia (należy zaznaczyć właściwe):
4
 

 

   5 lat    

   6 lat    

   7 lat    

   8 lat    

   9 lat     

  10 lat   

 

                                                           
3
 W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalny (wymagany) okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u., tj. 7 lat. 

4
 W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalny (wymagany) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia., tj. 5 lat. 



 

 

 

9. Udzielamy 10 lat gwarancji i rękojmi  na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej (bez uwag). 

 

10. Udzielamy 10 lat gwarancji i rękojmi  na kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). 

 

11. Udzielamy 5 lat gwarancji i rękojmi  na tablice informacyjne liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  

z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). 

 

12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 30.09.2020 r., tym: 

1) Wykonanie prac projektowych: w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.04.2020 r.; 

2) Wykonanie robót budowlanych: w terminie do dnia 30.09.2020 r.; 

3) Dostawa i montaż tablic informacyjnych – nie później niż w dniu rozpoczęcia robót. 

Terminem wykonania robót budowlanych a zarazem terminem zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia jest data spisania protokołu odbioru 

końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). 

 

13. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

 

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i 

zasadami postępowania. 

 

15. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

16. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
5
  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
6
. 

                                                           
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ) 



 

 

 

18. Niżej podaną część zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

 

L.p. Część/zakres zamówienia, których wykonanie zamierzam 

powierzyć podwykonawcom
7
 

Nazwa (firma) podwykonawcy
 

1.   

2.   

3.   

 

19. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

 

…………….………………. dnia………………………... r   .……………………….…………………………… 
  (miejscowość)                                                          (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.: przez jego wykreślenie). 
7 Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego zawarty w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia – należy określić również wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom. 


