Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Dane oferenta:
………………………..
………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2019 z dnia 05.04.2019 r.

na zadanie:
- Budowa instalacji fotowoltaicznej z materiałów własnych (materiały i urządzenia oferenta),
na budynku przy ul. Portowej 24 B w Sandomierzu, w ramach projektu „Rewitalizacja
Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich”, Umowa Partnerska nr 1/2017/PŚZ do Umowy nr PPSW.06.05.00-26-0008/16-00.
MY NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego. Szczegółowy wykaz i parametry oferowanego sprzętu i oprogramowania
znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej oferty.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami
i zmianami w Zapytaniu ofertowym przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za
związanymi określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OŚWIADCZAMY że nie podlegamy wykluczeniu o którym mowa w pkt. XIII.4 Zapytania
ofertowego.
4. OFERUJEMY
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
za
łączną
cenę
brutto
………………………..…………… zł.
(słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………),
w tym:
- cena netto: …………………….. zł,
(słownie złotych…………………………………………………………………………………………………………………….).
- podatek VAT: …………………….. zł,
(słownie złotych…………………………………………………………………………………………………………………….).
DEKLARUJEMY czas naprawy awarii (wad) wykonanej instalacji, zgłoszonych przez
Zlecającego w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie …………....godzin, od uzyskania
przedmiotowej informacji (telefonicznej/mailowej)
5. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. ……………………………………………………………… fax ……………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. OFERTĘ składamy na …….…. stronach.
7. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. Wypis z właściwego rejestru.
2. Wykaz oferowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem (wraz z parametrami

potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w
Zapytaniu ofertowym).
3. Dokumenty poświadczające co najmniej jedną realizację instalacji fotowoltaicznej o
mocy co najmniej 9 kWp.

…………………………………………dnia…………..2019 roku

………………………………………………………………
(podpis Oferenta/Pełnomocnika)

