
 
 

Załącznik nr 1 

Zgierz, dn. ……………. 

                                                                                                                      (miejscowość, data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 06.10.2017 r. na wykonanie usługi 

polegającej na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o 

mocy 109,975 kWp (kody CPV zamówienia: 09 331 200-0 słoneczne moduły  

fotoelektryczne, 09 332 000-5 instalacje słoneczne, 45 311 200-2 roboty w zakresie 

instalacji elektrycznych, 45 315 600-4 instalacje niskiego napięcia, 45 315 300-1 

instalacje zasilania elektrycznego, 45 311 100-1 roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego, 45 315 100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne, 45 232 221-7 

podstacje transformatorowe, 45 317 200-4 instalowanie transformatorów elektrycznych ), 

przedstawiamy naszą ofertę: 

 

I. Dane oferenta  

Nazwa firmy  

Adres  

NIP  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

Nr telefonu osoby upoważnionej  

Adres e-mail osoby upoważnionej  

 

II. Oferta:  

1. Cena netto:…………………………………………………PLN  

2. Podatek VAT:………………………………………...PLN 

3. Cena brutto:………………………………………………...PLN  

(słownie brutto:……………………………………………………………………)  

4. Cena netto wykonania usługi za 1 kWp  - …………………… PLN. 

5. Gwarancja na instalację PV - ……………………………….…… lat  

6. Czas reakcji serwisu - ………………………………godzin 

7. Oferta ważna do  ……………………………………………………………………… 



 
 

III. Oświadczenia:  

1. Oświadczam, że zapoznałem/am/liśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 1 z 

dnia 06.10.2017 r. i akceptuję/my wszystkie jego warunki. 

2. Oświadczam, że usługa zostanie zrealizowana zgodnie ze wszystkimi warunkami 

umieszczonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu zgodnie z artykułem 24 ust. 5 punkt 1 

oraz punkt 8 ustawy PZP. 

5. Uzyskałem/am/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 

i wykonania zamówienia. 

6. W przypadku udzielenia ni/nam zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

IV. Załączniki do oferty:  

1. Dokument rejestrowy firmy. 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  

3. Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami 

finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Referencje – ilość sztuk …..  

5. Polisa ubezpieczenia. 

6. Karty techniczne proponowanych paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów, wraz 

z certyfikatami. 

7. Upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę*. 

8. Dowód wpłaty Wadium. 

 

 

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

                                                                                           (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej(-ych)  

                   do reprezentacji Oferenta oraz pieczęć firmowa) 

 

*skreślić jeśli nie dotyczy 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 2 

 

………………., dn. ……………. 

                                                                                                                      (miejscowość, data) 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

      (nazwa i adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 

 

Ja/My niżej podpisany (-a,-i) …………………………………………………. oświadczam(y), 

że ……………………………………………………(nazwa oferenta) nie jest powiązany 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Interbag Sp. z o.o.).  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe  rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

                                                                                           (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej(-ych)  



 
                    do reprezentacji Oferenta oraz pieczęć firmowa) 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

………………., dn. ……………. 

                                                                                                                      (miejscowość, data) 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

      (nazwa i adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM 

TECHNICZNYM, ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 

 

 

Niniejszym oświadczam, że ……………………………………………….. posiada 

wszelkie niezbędne zasoby do realizacji zamówienia na wykonanie usługi polegającej na 

zaprojektowaniu, zakupie, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 109,975 kWp 

dla firmy Interbag Sp. z o.o.  

 

 

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

                                                                                           (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej(-ych)  

                    do reprezentacji Oferenta oraz pieczęć firmowa) 

 

 

 


