
Specyfikacja Warunków zamówienia dla robót budowlanych w postępowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny,
tryb podstawowy –

 numer sprawy:ZP.271.6.2022
pn.„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy  Rudnik ”   w formule: „zaprojektuj i wybuduj”

Załącznik nr 1a

FORMULARZ OFERTY

1 Oferta  złożona  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie
zamówienia klasycznego – tryb podstawowy na zadanie o nazwie: 

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy  Rudnik ” –  w formule:
„zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego 

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

” współfinansowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 201402020 

Oś priorytetowa 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19- REACT-

EU. Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU – konkurs.

Część 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych

2 Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy

Nr REGON / NIP

Telefon

Adres e-mail za pomocą
którego Wykonawca będzie

porozumiewał się
z Zamawiającym

Poniższe dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia
kontaktu

z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania



W  przypadku  Wykonawców  składających  ofertę  wspólnie  należy  wskazać  wszystkich  Wykonawców
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla  Zadania I w pełnym rzeczowym 
zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia i jej załączników: 

Cena całkowita oferty brutto ( tj. cena ryczałtowa)  wynosi: 
…………………………………………….. zł  stanowiącą sumę cen brutto opracowania   
dokumentacji projektowej (PFU)  oraz wykonania robót budowlanych 

w rozbiciu za  :

 a)   za opracowanie dokumentacji  projektowej( opisanej w PFU stanowiącym  

załącznik nr 4  do SWZ)  w kwocie:

brutto ........................................................... zł

w tym  23 %, podatek Vat  ............. zł,

                                                                                        

b) za roboty budowlane w kwocie:

brutto ...........................................................  zł   [tj.  suma kolumny 8

z tabeli poniżej]

w tym  8 %  podatek VAT

Jednostkową cenę ryczałtową (tj. bez  opracowanie dokumentacji projektowej ) dla

poszczególnych  mocy  instalacji  fotowoltaicznych instalowanych  na  nieruchomościach

o powierzchni użytkowej do 300 m2 przedstawia poniższa tabela 1a:

Tabela 1a

L
p.

Moc
instalacji

w kW
(minimu

m)

Liczba instalacji
Producent
modulów

PV,typ
i model 

Cena
netto

jednos
tkowa

Stawk
a VAT

Wartość
podatku

VAT
6=(kol4.x5

)

Cena
jednostkow

a brutto
7=(kol.

4+6)

Cena łączna
brutto

8= (kol. 3 x
7)

Dach 
Elewacja Grunt 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2,65. 89 8%

2. 2,65 0 8%



3. 2,65 13 8%

. Razem 1
- 3 

4. 3,71 67 8%

5 3,71 0 8%

6 3.71 15 8%

Razem 4-
6 

7. 4,77 110 8%

8 4,77 1 8%

9 4,77 10 8%

Razem 7-
8 

SUMA : 305  szt Instalacje Fotowoltaiczne 
……………….zł

4.1. (wypełnić jeśli dotyczy) 
Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w zakresie następujących  towarów/usług: ...........

4.2. (wypełnić jeśli dotyczy) 
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ..................

4.3. (wypełnić jeśli dotyczy) 
Stawka podatku od  towarów i  usług,  która zgodnie  z  wiedzą  Wykonawcy będzie
miała zastosowanie: .............................................

Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.

5.  Okres gwarancji na inwerter – maksymalnie 20 pkt. 

10 LAT - w przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca otrzyma 0 pkt

Powyżej 10 LAT do 12 LAT  - tj...LAT  w przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca
otrzyma 10 pkt
Powyżej 12 lat tj.  tj...LA T w przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca otrzyma 20
pkt

W  przypadku  braku  zaznaczenia  okresu  gwarancji  na  inwerter  –  oferta  Wykonawcy
zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

6.  Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne – maksymalnie 10 pkt.   



15 LAT - w przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca otrzyma 0 pkt

Powyżej 15  LAT do 20 LAT   - tj...LAT  w przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca
otrzyma 5 pkt
Powyżej 20 LAT   tj...LAT- w przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca otrzyma 10
pkt

W przypadku braku zaznaczenia okresu gwarancji na panele fotowoltaiczne -
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

7. Czas  reakcji  w  przypadku  awarii  urządzeń  na  wezwanie  w  okresie  ich  
gwarancji” (od momentu zgłoszenia)- maksymalnie 10  pkt.

Do 48 godzin  -tj…….godz w przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca otrzyma 0 pkt

Do 36 godzin -tj…….godz  w przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca otrzyma 10
pkt

W  przypadku  braku  zaznaczenia   czasu  reakcji  w  przypadku  awarii  urządzeń  na  
wezwanie w okresie  ich  gwarancji-oferta  Wykonawcy  zostanie  odrzucona  jako  
niezgodna z warunkami zamówienia.

 

8. Termin realizacji zamówienia - zgodnie z zapisami SWZ

9. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):
Mikroprzedsiębiorstwo
(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EURO).

Małe przedsiębiorstwo
(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EURO).

Średnie przedsiębiorstwo
(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EURO).

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Inne (jakie?): …………………………………

10. Niniejszym oświadczam, że:
• akceptuję/emy instrukcję użytkowania miniportalu  

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf 
zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem 
z miniPortalu w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty 
w niniejszym postępowaniu.

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf


 zapoznałem  się  z  projektowanymi  postanowieniami  umowy,  które  zostaną
wprowadzone do treści  umowy w sprawie  zamówienia  (Załącznik  5  do  SWZ)  i
przyjmuję je bez zastrzeżeń;

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

 w  przypadku wybrania mojej/naszej  oferty, przed podpisaniem umowy 
wniosę/wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na 
warunkach określonych w SWZ  i  Projekcie umowy.

 Osobami  uprawnionymi  do  merytorycznej  współpracy  i  koordynacji
w wykonywaniu  zadania  ze  strony Wykonawcy są:  ……………….…………nr telefonu
…………….………………,e-mail: ………………………………..…………………..…………..……

 oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu**.

(*)  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). 
(**) 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).

11. Niżej  podaną  część/zakres  zamówienia,  wykonywać  będą  w  moim  imieniu  
podwykonawcy:

Lp. Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy
1.
2.
3.

12. Oświadczam/Oświadczamy*, iż w celu  spełnienia  warunków  udziału w  
niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia,  polegam na zdolnościach  
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych  
podmiotów udostępniających te zasoby zgodnie z przepisami  art. 118 ustawy  
pzp.
(należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiedni kwadrat przy właściwej odpowiedzi):

   TAK w następującym zakresie: ………………………………………
   NIE

Uwaga: 

W  przypadku, gdy wykonawca wypełni  i zaznaczy „NIE”, zamawiający uzna, iż 

wykonawca nie polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji



finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów w celu  spełnienia  warunków  

udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku,  gdy  wykonawca  zaznaczy  „TAK”, do  formularza  oferty  należy  

dołączyć:

-  Zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca -  

wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ.

   - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – złożone odrębnie i podpisany/ne przez 

podmiot/ty udostępniający/ce zasoby zgodnie z zał. nr 3 do SWZ;

13. Wadium zostało wniesione w formie:..................................................

Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku: …………………………………………………..
                                                             (jeżeli dotyczy)

    14. Oświadczam/y,że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
stanowią  oddzielną część oferty – tj. odrębny plik, który został opatrzony  pn.  
…………………(uwaga  należy  wpisać  „tajemnica  przedsiębiorstwa”)  zgodnie
z zapisami SWZ w zakresie opisu sposobu przygotowania oferty

  (wypełnić jeśli dotyczy) 

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

UWAGA
* jeśli nie dotyczy należy usunąć bądź skreślić
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf
2.Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.


	CheckBox15112: Off
	CheckBox12111111: Off
	CheckBox15112_2: Off
	CheckBox15: Off
	CheckBox121: Off
	CheckBox1211: Off
	CheckBox1212: Off
	CheckBox1213: Off
	CheckBox1214: Off
	CheckBox15113: Off
	CheckBox151111: Off
	CheckBox15112_3: Off
	CheckBox12111111_2: Off
	CheckBox15112_4: Off


