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  .............................................. 
      pieczęć  firmowa  Wykonawcy  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie 

Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj” 

 

                                           
1 Właściwe zaznaczyć 

Zamawiający: 

Gmina Lelów  
ul. Szczekocińska 18 

42-235 Lelów 
NIP: 9492172992 

Nazwa (firma) / imię 

i nazwisko Wykonawcy / 

Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o 

zamówienie: 

 

Adres Wykonawcy: 

Ulica, nr domu / 

nr lokalu: 
 

Miejscowość i kod 

pocztowy: 
 

Województwo: 

 

 

 

Kraj: 

 

KRS:  

NIP: 
 
 
 

REGON: 
 

Wykonawca jest mikro 

małym lub średnim 

przedsiębiorcą  

 TAK 1 

 MIKRO PRZEDSIĘBIORCA 

 MAŁY PRZEDSIĘBIORCA 

 ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA 

 NIE 1 

Adres do korespondencji: 

(jeżeli jest inny niż podany 

powyżej) 

 

Adres skrzynki e-mail :  

Osoba upoważniona do 

kontaktu z Zamawiającym: 
 

Telefon:  

Faks:  

e-mail:  
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Nawiązując do postępowania nr GR.271.2.2020 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie 
Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj” 

planowanego do realizacji w ramach Projektu 
 „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji 

wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na 
terenie gminy Lelów” 

 

I. Działając w imieniu…………………………………………………….…………………………, zwanego dalej 

„Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczamy, 

że Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w ramach: 

 Części 1* 
 Części 2* 

 

*Zaznaczyć „x” właściwe 
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Dla Części 1 
 

1. Cena ofertowa jednostkowa netto i brutto dla poszczególnych mocy instalacji 

fotowoltaicznych przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 1 

A B C D E F G 

Lp. 
Moc 

instalacji 
w kWp 

Lokalizacja 
Cena netto 

jednostkowa 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
podatku 

VAT 

(D+E) 

Cena jednostkowa 
brutto 

(D+F) 

1 5,88 kWp 
Wiejski Dom 

Kultury i 
Sportu 

 23%   

2 7 kWp  
Zespół 

Szkolno-
Przedszkolny 
w Lelowie: 

Szkoła 
Podstawowa 
Lelów, Hala 
Sportowa 

Lelów, 
Gimnazjum 

Lelów 

 23%   

3 
11,76 
kWp  

 23%   

4 35 kWp  23%   

5 35 kWp 
Oczyszczalnia 
ścieków Lelów 

 23%   

6 7,00 kWp 

Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 
Lelowie 

 23%   

7 3,08 kWp 

Biblioteka 

Publiczna w 
Lelowie 

 23%   

8 35 kWp 
Hydrofornia 

Lelów 
 23%   

9 7 kWp 
Świetlica 
Wiejska w 

Staromieściu 

 23%   

10 7 kWp 
Świetlica 
Wiejska w 

Lgocie Błotnej 
 23%   

11 
19,88 
kWp 

Hydrofornia 
Mełchów 

 23%   

12 
19,88 
kWp 

Urząd Gminy 
Lelów 

 23%   

 

Cena łączna netto (suma kolumny D) dla Części 1 wynosi ............................... zł + podatek 

VAT 23% w kwocie ........................................ zł 

Cena łączna brutto (suma kolumny G) dla Części 1 wynosi …………………………… 
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Słownie złotych brutto ………………………………………………………………………………………….……../100 

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), w tym 

koszty materiałów i robocizny.  

W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami oraz uwzględnia ona wszystkie koszty, narzuty i upusty 

związane z realizacją zamówienia. 

 

2. Oświadczamy, iż w zakresie parametrów technicznych – współczynnik 

temperaturowy modułu fotowoltaicznego dla wszystkich mocy instalacji,  

oferujemy *: 

 -0,40%/°C * 

 -0,39%/°C * 

 -0,38%/°C * 

 -0,37%/°C i więcej* 

 
*zaznaczyć „x” właściwe  

(patrz pkt. 15 SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert) 

 

3. Oświadczamy, że wyposażymy instalację w ochronę przeciwpożarową: 

 TAK 

 NIE 

 
*zaznaczyć „x” właściwe 
(patrz pkt. 15 SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert) 
 

4. Oświadczamy, że w zamówieniu będą uczestniczyć monterzy z certyfikatem 

instalacji fotowoltaicznych w ilości:  

 brak montera z certyfikatem instalacji fotowoltaicznych; 

 1 monter z certyfikatem instalacji fotowoltaicznych; 

 2 monterów z certyfikatem instalacji fotowoltaicznych. 

 

*zaznaczyć „x” właściwe 
 
(patrz pkt. 15 SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert) 
 

UWAGA! W przypadku braku wskazania (czytaj nie wpisania) lub zaznaczenia kilku wariantów 

przez Wykonawcę Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie atr. 89 ust. 1 pkt. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. 
 

5. Podwykonawcy/om powierzymy następującą część/części zamówienia, (jeżeli dotyczy)2: 

(Należy również wskazać procentową (%) lub kwotową (zł) wartość zamówienia) 

                                           
2 W przypadku pozostawienia pkt. 4 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie 

samodzielnie. 
3 Jeżeli podwykonawca/podwykonawcy są znani 
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 .................................. ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Niniejszym wskazujemy nazwę/y (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/którym zamierzamy 

powierzyć wykonanie części zamówienia3:  

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

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

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

6. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na 

warunkach określonych w SIWZ oraz, że wszystkie zaoferowane urządzenia spełniają 

wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w „Programie Funkcjonalno-

użytkowym”. 

 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (jeżeli 

dotyczy) * 

 
*Jeżeli 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 należy wykreślić punkt 7. 

 
Dla Części 2 

1. Cena ofertowa jednostkowa netto i brutto dla poszczególnych pomp ciepła przedstawia 

poniższa tabela: 

Tabela 2 

A B C D E F G 

Lp. 
Liczba 
sztuk 

Lokalizacja 
Cena netto 

jednostkowa 
Stawka 

VAT 

Wartość 
podatku VAT 

(D+E) 

Cena jednostkowa 
brutto 

(D+F) 

1 1 
Wiejski Dom 

Kultury i 
Sportu 

 23%   

2 1  23%   

3 1  23%   

4 1 
Świetlica 
Wiejska w 

Staromieściu 

 23%   

5 1  23%   

6 1  23%   

7 1 

Świetlica 
Wiejska w 

Lgocie 

Błotnej 

 23%   

8 1  23%   

9 1  23%   

10 1  23%   

 

 

                                           
 
4 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) 
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Cena łączna netto (suma kolumny D) dla Części 2 wynosi ................... zł + podatek VAT 

23% w kwocie ................................... zł 

Cena ofertowa brutto (suma kolumny G) dla Części 2 wynosi ………………………………. 

Słownie złotych brutto ………………………………………………………………………….…………………………../100 

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), w tym 

koszty materiałów i robocizny.  

W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami oraz uwzględnia ona wszystkie koszty, narzuty i upusty 

związane z realizacją zamówienia. 

 

2. Oświadczamy, iż udzielimy*: 

 60 miesięcy 

 72 miesięcy 

 84 miesiące 

rękojmi na wykonane prace montażowe, licząc od dnia odbioru końcowego prac. 

*zaznaczyć „x” właściwe  

UWAGA! W przypadku braku wskazania (czytaj nie wpisania) lub zaznaczenia kilku wariantów przez Wykonawcę 
okresu rękojmi zaoferowanego w ramach zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie atr. 89 
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. 
 
(patrz pkt. 15 SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert) 

 

3. Oświadczamy, że w zamówieniu będą uczestniczyć certyfikowani monterzy pomp 

ciepła: 

 TAK 

 NIE 

 
*zaznaczyć „x” właściwe 
(patrz pkt. 15 SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert) 

 
4. Podwykonawcy/om powierzymy następującą część/części zamówienia, (jeżeli 

dotyczy)5: 

(Należy również wskazać procentową (%) lub kwotową (zł) wartość zamówienia) 

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

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

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

Niniejszym wskazujemy nazwę/y (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/którym zamierzamy 

powierzyć wykonanie części zamówienia6:  

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

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

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

                                           
5 W przypadku pozostawienia pkt. 4 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie 

samodzielnie. 
6 Jeżeli podwykonawca/podwykonawcy są znani 
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5. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na 

warunkach określonych w SIWZ oraz, że wszystkie zaoferowane urządzenia spełniają 

wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w „Wytycznych dla Wykonawców”. 

 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO7 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (jeżeli 

dotyczy) * 

 
*Jeżeli 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 należy wykreślić punkt 7. 

 
A. Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 

3. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i w pełni akceptujemy postanowienia w nim zawarte. 

4. Zapoznaliśmy się z „Programem funkcjonalno-użytkowym” załączonymi do SIWZ. 

5. Okres gwarancji minimum na urządzenia oraz użyte materiały jest zgodny z zapisami 

„Programu funkcjonalno-użytkowego”. 

6. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni. 

7. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843). 

8. Akceptujemy termin płatności faktur wynoszący do 30 dni od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej: 

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

…………………………………………………………………… 
(wykonawca może załączyć aktualny dokument w wersji papierowej) 

11. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

a) ………………………………………..…. 

b) ………………………………………….. 

c) ………………………………………….. 

d) …………………………………………... 

e) ……………………………………….. 

 

 

 

 
....................................................    ................................................................................ 
( miejsce  i  data  )                                                            ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy ) 

 

                                           
7 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) 


