___________________________________________________________________________
Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa przedmiotu zamówienia:

Montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z całą infrastrukturą
techniczną.

realizowany w ramach projektu pn.: ”Elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej do
40 kW na potrzeby własne obiektu cerkwi Parafii Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia
N. M. P. w Gródku”.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego

na

lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa V.

Gospodarka

niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta ma odnawialnych źródłach energii.

Zamawiający:
Parafia Kościoła Prawosławnego p.w.
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Gródku
ul. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1
16-040 Gródek
Przedstawiciel Zamawiającego:
MEW Nowy Młyn S.C.
Lech Kotarski: tel. 603 525 311, mewkot@wp.pl
Klaudia Wasilewska: tel. 509 054 464, zorzetae3@wp.pl
1. Dane Wykonawcy:
a) nazwa ( firma)

…………………………………………………

b) adres (siedziba) …………………………………………………
c) REGON

…………………………………………………

d) NIP

…………………………………………………

e) telefon

………………………………………………….

f) email

…………………………………………………

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego nr 01/2019/02:
Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

słownie

słownie

Całkowita wartość przedmiotu umowy

W tym:

koszt modułów
koszt inwerterów
pozostałe koszty
Cena elektrowni za 1 kW mocy

PARAMETR

WARTOŚĆ

czas gwarancji producenckiej na moduły PV (lata)
gwarantowana moc modułów po upływie 25 lat (%)
czas gwarancji producenckiej na inwerter (lata)
czas gwarancji wykonawcy (lata)
3. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem usługi oraz obowiązuje na cały czas trwania inwestycji.
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące :
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i wszystkimi jego załącznikami i nie
wnosimy zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………….

Miejscowość, data

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

Podpis Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i firmową

2

