
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. 2

.............................................................................................................................................................
( 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: 

Montaż kolektora słonecznego na budynku użyteczności publicznej Radomin 14:

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

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

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

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

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

Na zamówienie udzielamy następujących gwarancji: 

- Okres gwarancji na kolektor słoneczny oraz na pozostałe urządzenia i elementy instalacji (Minimalny - 5 lat a

maksymalny 10 lat) Qok:………………………… lat

- Okres 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


