
Załącznik Nr 1
……………………………………. 
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy) 

Gmina Radomin 
Radomin 1a 
87-404 Radomin

O F E R T A
na wykonanie zamówienia- p.n.

„Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Radomin”  dla cz. 1

.............................................................................................................................................................
( pełna nazwa wykonawcy )

..............................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )

Nr tel: ..................................................................fax:   ..................................................................... 

Adres do korespondencji:

e-mail Wykonawcy:

Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,  
do kontaktów z Zamawiającym:

NIP…………………………………………………… REGON………………………………………………..……..

I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ofertową: 

1. Montaż paneli na budynkach mieszkalnych:

Ryczałtowa cena netto: ………………………………................................................................…….. zł.

(słownie: ………………………………………………………………..……………….……………. zł.)

podatek VAT 8 %, co daje kwotę: ……..………….............................................................…….. zł.

Ryczałtowa cena brutto: ................................................................................................. zł (z pod. VAT)

(słownie: ................................................................................................................................................ zł.) 

2. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych, innych budynkach i gruncie

Ryczałtowa cena netto: ………………………………................................................................…….. zł.

(słownie: ………………………………………………………………..……………….……………. zł.)

podatek VAT 23 %, co daje kwotę: ……..………….............................................................…….. zł.

Ryczałtowa cena brutto: ................................................................................................. zł (z pod. VAT)

(słownie: ................................................................................................................................................ zł.) 

3. Łączna cena oferty brutto (z pkt 1 i 2) ………………………………………………zł.

(słownie: ................................................................................................................................................... zł.)



Zestawienie rzeczowo-finansowe

Montaż paneli na budynkach mieszkalnych:
l.p Opis Wartość netto VAT Wartość brutto

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 8 instalacji - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
Piórkowo 26A, dz nr 111/1; Radomin 49, dz. nr 128; 
Płonko 3, dz. nr 86/1; Dulsk 32, dz. nr 46; Płonne 95, dz. 
nr 47; Płonne-Plebanka 2, dz. nr 364/1; Szafarnia 24, dz. 
nr 46; Bocheniec 52A, dz. nr 104/1.

2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 5 instalacji - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
gont - 2 MPPT, Dulsk 12, dz. nr 124; Radomin 31a, dz. nr
108/2; Płonne - Plebanka 13, dz. nr 277/2; Piórkowo 26, 
dz. nr 111/2; Dulsk 106, dz. nr 186/1

3
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 1 instalacja - 
na budynku mieszkalnym dach płaski - 2MPPT, Rętwiny 
8, dz. nr 98/6

4
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,05 kW - 1 instalacja - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
Szafarnia 13c, dz. nr 121/20

Razem

Montaż paneli fotowoltaicznych na innych budynkach i gruncie
l.p Opis Wartość netto VAT Wartość brutto

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 7 instalacji na
gruncie, Radomin 24, dz. nr 143/1; Rodzone 3, dz. nr 240,
244, 242; Szafarnia-Pólka 3, dz. nr 163; Płonne 69a, dz. nr
23/3, 23/4, 23/5; Piórkowo 32, dz. nr 169/3; Piórkowo 17, 
dz. nr 90/1; Radomin 98 dz. nr 242/1

2
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 1 instalacja - 
na budynku gospodarczym dach płaski - 2 MPPT, Rętwi-
ny-Bogumiłki 6, dz. nr 157

3

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 5 instalacji - 
na budynku gospodarczym dach skośny - blachodachów-
ka, blacha trapez, Bocheniec 35, dz. nr 131; Płonne 57, dz.
nr 49/2; Płonne 3a, dz. nr 292, 291/3; Płonne 53a, dz. nr 
323; Dulsk-Spiczyny 9, dz. nr 437.

4
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,76 kW - 1 instalacja – 
budynek użyteczności publicznej, dach płaski - 2 MPPT,  
Radomin 1A, dz. nr 174/1

Razem

4. Na zamówienie udzielamy następującej gwarancji:

- na panele fotowoltaiczne (Minimalny -12 lat; maksymalny - 25 lat)  Qok1:………………… lat
- na pozostałe urządzenia i elementy instalacji (Minimalny - 5 lat a maksymalny -10 lat)  Qok2:…………………..lat
- gwarancji montażowej (Minimalny - 3 lat; maksymalny - 6 lat)   Qm:………………….. lat

II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

III.  Usługę  objętą  zamówieniem  zamierzamy  wykonać  sami/zlecić  podwykonawcy  :  .

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

IV. Następujący zakres usługi zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/*

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

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



V. Termin wykonania zamówienia : 08.12.2017r.

VI.  Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach

określonych w załączonym i zaakceptowanym formularzu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

VII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

VIII. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa- jeżeli

dotyczy-

IX. Oferta zawiera ……… stron, kolejno ponumerowanych. 

X. Informacja o obowiązku podatkowym na podstawie art. 91 ust. 3a:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

informuję, iż wybór mojej/naszej* oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego.

W  przypadku  powstania  obowiązku  podatkowego  po  stronie  zamawiającego  wskazuję/wskazujemy*  nazwę/y

(rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz

wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

- ………………………………………………………………………………………………………………….…
- ……………………………………………………………………………………………………………….……
- …………………………………………………………………………………………………………….………

XI. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1.............................................................................. tel. kontaktowy................................, e-mail: .........................

2.............................................................................. tel. kontaktowy................................, e-mail: .........................

........................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

   uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu)

………………………………, dnia ………………...

 niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy


