Załącznik nr 2.
……………………………………………………………
(oznaczenie Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie Zamówienia pod nazwą:
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 148,4 kWp
w ramach Projektu „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa”
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III. Czysta energia,
Działanie 3.1 Rozwój OZE”
1.

Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Nr telefonu
Adres e-mail
NIP
REGON

2.

Dane dotyczące
Nazwa
Siedziba
Nr telefonu
Adres e-mail
NIP
REGON

3.

Zobowiązania Wykonawcy:

Zamawiającego
Zakład Metalowy Mirosław Głowa
Tuszów Narodowy 388, 39-322 Tuszów Narodowy
17 581 77 87
aneta@zmg.pln
8171325428
690537435

Zobowiązuje się wykonać przedmiotowe Zamówienie zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikach oraz oferuję:
a.
Lp.
1

Cenę wykonania Zamówienia:
Pozycja/opis
Wykonanie dokumentacji projektowej

Wartość
Netto [PLN]

Kwota

1

Słownie

i prac mających na celu montaż i
eksploatację
elektrowni
fotowoltaicznej o mocy w przedziale
148-150
kWp
planowanej
do
lokalizacji na gruncie należącym do
firmy Zakład Metalowy Mirosław
Głowa (szt. 1)
b. Termin wykonania Zamówienia, od dnia podpisania Umowy
Lp.

Termin wykonania Zamówienia
Liczba dni
Słownie

Termin wykonania Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu montaż i eksploatację elektrowni
fotowoltaicznej o mocy w przedziale 148-150 kWp planowanej do lokalizacji na gruncie należącym
do firmy Zakład Metalowy Mirosław Głowa (szt. 1)

1

c.

Gwarancję na przedmiot Zamówienie

Lp.
1

Udzielony okres gwarancji (pełne miesiące)
Liczba miesięcy
Słownie

Gwarancja na
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 148,4 kWp (szt. 1)

d. Serwis przedmiotu Zamówienia
Lp.

Rozpoczęcie prac serwisowych (liczba godzin
od zgłoszenia przez Zamawiającego)
[h]
Słownie

Serwis
1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 148,4 kWp (szt. 1)

4.

Termin obowiązywania Oferty (rrrr.mm.dd):

5.

Oświadczenia Wykonawcy:
a) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem Ofertowym i jego załącznikami) i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń.
b) Oświadczam/y, że zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji Zamówienia oraz przygotowania i złożenia Oferty.
c) Posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
d) Posiadam/y niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponuję/dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
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e) W ciągu ostatnich 3 lat dostarczyłem, zamontowałem i uruchomiłem …. (minimum trzy) urządzenia będące przedmiotem Zamówienia posiadające
porównywalne parametry techniczne.
f) Znajduję/jemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
g) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych w
Zapytaniu Ofertowym.
h) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia.
i) W Ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póz. zm.).
j) Zobowiązuję /jemy się wykonać Zamówienie w terminie do 6 m-cy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
6.

Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są (wymienić):
a) ………………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………………..
Oferta została złożona na ………………………..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……………….. do nr ………………………. .
Miejscowość, data …………………………………………..
………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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