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Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Odpowiadając na otrzymane zapytanie ofertowe na realizację dostawy i montażu instalacji 

wykorzystujących/ -ej odnawialne źródła energii składam ofertę na poniższe instalacje: 

Instalacja fotowoltaiczna  

Instalacja solarna (kolektorów słonecznych)  

Powietrzna pompa ciepła do c.o. wraz z c.w.u.  

Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.  

Kocioł na biomasę (pellet)  

* proszę zaznaczyć X  

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym z dnia  ………………………………….…., za cenę: 

 

Wartość oferty netto:  
 
 
…………………………………… zł 

słownie:  
 
……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………..  zł 
 

Wartość oferty brutto: 
 
 
…………………………………… zł 

słownie: 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. zł 
 

 

Oferent  

 

 

 

Data  

Zamawiający: 

Imię i nazwisko 

 

Adres 

inwestycji: 
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Pozostałe warunki zamówienia (jeżeli dotyczy): 

Termin realizacji zamówienia: 

 

W terminie zgodnym z określonym w otrzymanym 
Zapytaniu ofertowym  

   

Warunki gwarancji: 

 

Co najmniej takie jak określone w załączniku nr 1 
„Minimalne parametry techniczne instalacji OZE” do 
otrzymanego Zapytania ofertowego  

 

 

Koszt dla poszczególnych instalacji: 

Lp. 
Rodzaj 

instalacji* 

Moc 
oferowanej 
instalacji 

jednostka Wartość 
Netto 

VAT % Wartość Brutto 

1 
Instalacja 

fotowoltaiczna 
 

1 szt.    

2 

Instalacja 
solarna 

(kolektorów 
słonecznych) 

 

1 szt.    

3 

Powietrzna 
pompa ciepła 
do c.o. wraz z 

c.w.u. 

 

1 szt.    

4 
Powietrzna 

pompa ciepła 
do c.w.u. 

 
1 szt.    

5 
Kocioł na 
biomasę 
(pellet) 

 
1 szt.    

RAZEM    

*niepotrzebne wykreślić 

 

Oświadczam/y, że: 

1. Zawarte w „Zapytaniu ofertowym” warunki umowy akceptuję/my i zobowiązuję/my się, 

w przypadku przyjęcia oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wzorem umowy i akceptujem/y jej treść. 

3. Załączony do oferty kosztorys ofertowy jest ostateczny i zawiera całość urządzeń i robót 

kwalifikowanych z podziałem na koszty materiałów i robocizny. 
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4. W ramach montażu instalacji wykonam/y opracowanie sytuacyjno-techniczne dla instalacji, 

które będzie stanowić podstawę do odbioru instalacji. 

5. Zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Nie będę/będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku 

zakończenia przedmiotowego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania 

przyczyny. 

7. Posiadam/y wszelkie informacje umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. 

8. Jestem/jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

9. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udziale zamówienia 

wyznaczam/y:……………………………………………………………………………………..………

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

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

10. Posiadam/y kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

11. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania 

zamówienia. 

12. Dysponujem/y odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

13. Jestem/Jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie 

zamówienia. 

14. Nie jestem/jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

15. Nie jestem/jesteśmy podmiotem, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, 

o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

16. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.* 

(*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 oświadczenia Wykonawca nie składa.) 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa i imienna, podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu 
(jeśli oferta składana jest w formie papierowej) 


