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Załącznik nr 1  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

Adres siedziby 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/adres e-mail 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

NIP, REGON 

 

 

 

Przystępując do zapytania ofertowego z dnia 31.05.2022 r. dot. dostawy, montażu i urucho-
mienia dwóch instalacji fotowoltaicznych, w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększe-
nie konkurencyjności przedsiębiorstwa El-Bud w Sanoku poprzez budowę infrastruktury 
służącej do produkcji energii z OZE w postaci dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach” 
współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój 
OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020, oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym 
zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych. 
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 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę: 

 

Cena brutto: ………………………………………………………………..………………………………………. zł 

słownie:................................................................................................................................................... 

w tym: cena netto …………………………………………………………………………………………………… zł, poda-

tek VAT .......................... %, tj. ........................................ zł 

 

 Udzielamy dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia (ponad okres, o któ-

rym mowa w pkt. 3): …………………………………… (należy podać okres w latach). 

 

 Oświadczamy, iż czas reakcji serwisowej wyniesie maksymalnie ……………………… 

godzin/y. 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam/y, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w zapytaniu oferto-

wym oraz projekcie umowy. 

2. Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

3. Udzielam/y gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 3 lat od 

dnia odbioru końcowego. 

4. Oświadczam/y, że zobowiązuję/my się do zawarcia umowy z Zamawiającym według 

wzoru przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego, stanowiącego jego 

integralną część, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam/y, że: 

a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do nie-

go żadnych zastrzeżeń, 

b) zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy określającym szczegółowe warunki re-

alizacji zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń, 

c) zaoferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki 

Zamawiającego. 

6. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

7. Posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

(jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek). 
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8. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawną realizację przed-

miotu zamówienia. 

9. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z informacjami umieszczonymi z zapytaniu ofertowym 

pkt. III. 

10. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

11. Nie toczy się wobec mnie postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe. 

12. Oświadczam/y, że niniejsza oferta obowiązuje przez okres wskazany w zapytaniu ofer-

towym tj. do momentu zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni kalendarzowych liczo-

nych od dnia upływu terminu składania ofert.  

13. Oświadczam/y, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego za-

mówienia jest następujący:   

 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

14. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie*: 

 

 
(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy ) 

 
(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy ) 

 

 

 

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

(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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