
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

 
………………….……………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o  udzielenie zamówienia): 

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

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

Adres:  …………………………………………………………………………………………..…….……………................. 

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

Telefon: ………………………………………………….………… 

 Faks: ……..……………….……….…………………...................  

E-mail: ………………………………………………..................... 

NIP: …………………………… REGON: ………………………. 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego pt. „Prowadzenie pomocy technicznej przy wyborze wykonawcy dla 
projektu pn. „Termomodernizacja budynku Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 4.2 Eko – przedsiębiorstwa. 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z  opisem Przedmiotu Zamówienia 
(pkt. IV zapytania ofertowego): 

cena ofertowa netto: ………………………………………………………………………… zł 

podatek VAT: ……………………………………………………………………………………zł 

cena ofertowa brutto wynosi: ............................................................................... zł 

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

2. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie / nie posiadamy doświadczenia (niepotrzebne skreślić) w  postaci 
realizacji przynajmniej 2 zadań o podobnym charakterze, w okresie ostatnich 3 lat, obejmujących w szczególno-
ści pomoc przy przygotowaniu SIWZ dla wyboru wykonawcy termomodernizacji budynku z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii. Brak powoduje przyznanie 0 pkt. 

3. Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w  terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  Zapytaniem Ofertowym oraz załącznikami do niego i  nie wnosimy za-
strzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i  właściwego wykonania zamó-
wienia a wszelkie koszty ujęte w  ofercie zostały oszacowane w  sposób kompleksowy. 

5. Oświadczamy, że załączone do Zapytania Ofertowego ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i  zobowiązujemy się w  przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w  miejscu i  terminie wyzna-
czonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że: 
−−−− posiadamy niezbędne uprawnienia budowlane:  elektryczne do projektowania;  ważny certyfikat 

potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o 



 2 

odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

−−−− posiadamy niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysonujemy potencjałem technicznym i  osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i  osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

−−−− posiadamy minimum 3 lat doświadczenia w  branży projektowej, oraz przy realizacji zadań z 
wykorzystaniem środków z UE. 

7. Oświadczamy, że strony naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są podpisane i  ponumerowane a cała 
oferta składa się z   ............... stron. 

 
 

Miejscowość, data: ........................... 
  

 
 
 

                               …………….....................………………………………….…………… 
      pieczęć i  podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


