Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………….……………………………………………………………………
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby

……………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu/nr faxu

……………………………………………………………………………………………………………
NIP, REGON

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy
80,03 kWp w miejscowości Gniew, ul. Sobieskiego 11

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym zapytaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W imieniu ……………………………………………………………. oświadczam, iż pomiędzy
Zamawiającym a Oferentem nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,



pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika,


pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:
1. Posiadam uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem
zamówienia.
2. Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia przez co należy rozumieć, że montaż instalacji
zostanie dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje
poprawny montaż oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa
pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego
instalatora rozumie się osobę posiadającą:
a. ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania
odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art.145 ustawy o odnawialnych
źródłach energii) lub1,
b. ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub1,
c. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych1.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia. Oświadczam, iż nie toczy się wobec mnie
postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe.
4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym w ciągu 4 ostatnich lat przed upływem terminu składania
ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należy wskazać ten
okres) wykonałem (minimum dwie) następujące prace podobne (zgodne co
do rodzaju z przedmiotem zamówienia) do prac będących przedmiotem
niniejszego zapytania ofertowego:
Lp.

Przedmiot prac
(w tym moc instalacji)

1.

2.

1

Niepotrzebne skreślić

Odbiorca prac

Termin realizacji prac
(zakończenia)

3.

5. Posiadam ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC
Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych) oraz zobowiązuję się do utrzymania ważności polisy
Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia.
Przedkładam wraz z ofertą kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument
potwierdzający posiadanie ww. ubezpieczenia.

………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Łączna cena przedmiotu zamówienia:
Łączna cena
netto

Podatek
VAT

Łączna cena brutto

Słownie łączna cena brutto

Okres gwarancji na urządzenia:

Okres gwarancji wynosi:

Należy uzupełnić, podając okres
w miesiącach.

Czas reakcji serwisowej:

Czas reakcji serwisowej

Należy uzupełnić, podając okres
w godzinach.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Należy uzupełnić, podając liczbę
miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin ważności oferty:

Termin ważności oferty wynosi:

Należy uzupełnić, podając termin
ważności oferty w dniach

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte.
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
wymagania Zamawiającego.

………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

