PN – 41/2018
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*) ............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Adres

NIP: …………….………….. REGON: ……………….………., Fax ........................................, Tel. ………………….……….
Adres e-mail ……………………..……………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :
Kody CPV:
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45223810-7 Konstrukcje gotowe
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne

„Słoneczna Gmina – Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na
potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Mikołów w ramach projektu Słoneczna Gmina.
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1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Brutto: ………………………… zł
w tym należny podatek Vat: …………………….. zł
Na powyższą cenę składają się następujące jednostkowe ceny ryczałtowe brutto:

3 kWp
(68 szt.)

4 kWp
(36 szt.)

5 kWp
(48 szt.)

Na budynkach
mieszkalnych o pow.
2
użytkowej 450 m
Vat
z podziałem
8% i 23%
5 kWp
(2 szt.)

…………….
zł/szt.
brutto

…………….
zł/szt.
brutto

…………….
zł/szt.
brutto

…………
zł/szt.
brutto

Na budynkach mieszkalnych o pow. użytkowej
2
do 300 m Vat 8%

Na budynkach
mieszkalnych o pow.
2
użytkowej 410 m
Vat
z podziałem
8% i 23%
5 kWp
(1 szt.)

3 kWp
(6 szt.)

4 kWp
(2 szt.)

5 kWp
(9 szt.)

…………
zł/szt.
brutto

…………
zł/szt.
brutto

…………
zł/szt.
brutto

…………
zł/szt.
brutto

Pozostałe (budynki gospodarcze
i na gruncie) Vat 23%

*Szczegółowe zasady liczenia ceny brutto podano w pkt 12 siwz.

2. Deklaruję wykonanie zamówienia w terminie:
do 15.11.2018 r.
do 15.10.2018 r.
(Jednoznacznie wskazać termin wykonania zamówienia)
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3. Udzielam gwarancji i rękojmi na okres:
10 lat
15 lat
20 lat
(Jednoznacznie wskazać długość okresu)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

.................................................
miejscowość i data

*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawców.

Dla celów statystycznych zamawiający prosi o podanie informacji o statusie wykonawcy tj.
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe
przedsiębiorstwo

Srednie
przedsiębiorstwo

Inne

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty, kryteria kwalifikacji zamieszczono poniżej:
Rodzaj przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
inne

Zatrudnienie
mniej, niż 10 osób
mniej, niż 50 osób
mniej, niż 250 osób
powyżej 250 osób

Obrót roczny
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 50 mln Euro
powyżej 50 mln Euro

Suma bilansowa
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 43 mln Euro
powyżej 43 mln Euro
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