
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

DANE WYKONAWCY 
 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem:  

 adres korespondencyjny: 

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

 numer faksu: ……………………………........numer telefonu: ………………………………………………………........ 

 e-mail: ………………………………………...................................................................................................................……… 

 

Osoba/y upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

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

 

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego pn. „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji 

kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie nieruchomości 

stanowiących własność mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo oraz Gardeja” oferujemy wykonanie zamówienia 

zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia w Zapytaniu ofertowym oraz Programach Funkcjonalno – 

Użytkowych) za: 

 

Cena brutto ..................................................................... zł 

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

Cena netto......................................................................zł 

podatek VAT 8%, .......................................................... zł 

podatek VAT 23%, ........................................................ zł 

w tym: 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej – kwota netto ………….…………. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………), + należny podatek VAT 23% …………..………… zł, tj. kwota brutto 

…………………. zł; 

2) za dostawę i montaż instalacji zlokalizowanych w obrębie budynku mieszkalnego – kwota netto ………….…………. zł (słownie 

złotych: …………………………………………………………………), + należny podatek VAT 8% …………..………… zł, tj. kwota 



 

 

brutto …………………. zł; 

3) za dostawę i montaż instalacji zlokalizowanych poza budynkiem mieszkalnym – kwota netto ………….…………. zł (słownie 

złotych: …………………………………………………………………), + należny podatek VAT 23% …………..………… zł, tj. kwota 

brutto …………………. zł. 

 

Okres gwarancji: ................................ miesięcy 
(nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy – zgodnie z opisem zawartym w pkt. 15.4 Zapytania ofertowego) 
 
 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

 

Lp. 
Typ i zakres 

instalacji 

Cena 
jednostkowa 

 netto  

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Ilość 
sztuk 

Razem  
łączna cena brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 kol + zasobnik     
200 dm3 

w obrębie budynku 
mieszkalnego 

 8%   57  

2 

3 kol + zasobnik     
300 dm3 

w obrębie budynku 
mieszkalnego 

 8%   116  

3 

3 kol + zasobnik     
300 dm3 

poza budynkiem 
mieszkalnym 

 23%   2  

4 

4 kol + zasobnik     
400 dm3 

w obrębie budynku 
mieszkalnego 

 8%   32  

5 

4 kol + zasobnik     
400 dm3 

poza budynkiem 
mieszkalnym 

 23%   1  

6 

16 kol + 4x zasobnik 
400 dm3 w obrębie 

budynku mieszkalnego 
(powierzchnia pow. 

300 m2) 

 23%   1  

Łączna cena ofertowa brutto 
(suma wszystkich wierszy kolumny nr 8): 

 
 

………..………………..……… 
zł brutto 

 

 
brutto: ..................................................................... zł (wartość podsumowania kolumny 8 tabeli) 

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

netto: ....................................................................... zł 

podatek VAT 8%: .....................................................zł 

podatek VAT 23%: ...................................................zł 

 

 

 



 

 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

 

Lp. Typ i zakres instalacji 
Cena 

jednostkowa 
 netto  

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Ilość 
sztuk 

Razem  
łączna cena brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1,98 kW 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   36  

2 

1,98 kW 
poza budynkiem 

mieszkalnym 
 23%   6  

3 

2,97 kW 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   58  

4 

2,97 kW 
poza budynkiem 

mieszkalnym 
 23%   9  

5 

3,96 kW 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   33  

6 

3,96 kW 
poza budynkiem 

mieszkalnym 
 23%   10  

7 

4,95 kW 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   14  

8 

4,95 kW 
poza budynkiem 

mieszkalnym 
 23%   7  

9 

5,94 kW 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   5  

10 

5,94 kW 
poza budynkiem 

mieszkalnym 
 23%   4  

11 

6,93 kW 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   2  

12 

7,92 kW 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   1  

13 

7,92 kW 
poza budynkiem 

mieszkalnym 
 23%   2  

14 

9,9 kW 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   2  

Łączna cena ofertowa brutto 
(suma wszystkich wierszy kolumny nr 8): 

 
 

………..………………..……… 
zł brutto 

 

 

brutto: ..................................................................... zł (wartość podsumowania kolumny 8 tabeli) 

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

netto: ....................................................................... zł 

podatek VAT 8%: .....................................................zł 

podatek VAT 23%: ...................................................zł 



 

 

KOTŁY NA BIOMASĘ 

 

Lp. Typ i zakres instalacji 
Cena 

jednostkowa 
 netto  

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Ilość 
sztuk 

Razem  
łączna cena brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 16 kW  8%   45  

2 24 kW  8%   26  

3 32 kW  8%   4  

Łączna cena ofertowa brutto 
(suma wszystkich wierszy kolumny nr 8): 

 
 

………..………………..……… 
zł brutto 

 

 

brutto: ..................................................................... zł (wartość podsumowania kolumny 8 tabeli) 

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

netto: ....................................................................... zł 

podatek VAT 8%: .....................................................zł 

 

 

POMPY CIEPŁA 

 

Lp. Typ i zakres instalacji 
Cena 

jednostkowa 
 netto  

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Ilość 
sztuk 

Razem  
łączna cena brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 kW + zbiornik 200 dm3 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   39  

2 

3 kW + zbiornik 300 dm3 
w obrębie budynku 

mieszkalnego 
 8%   47  

Łączna cena ofertowa brutto 
(suma wszystkich wierszy kolumny nr 8): 

 
 

………..………………..……… 
zł brutto 

 

 

brutto: ..................................................................... zł (wartość podsumowania kolumny 8 tabeli) 

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

netto: ....................................................................... zł 

podatek VAT 8%: .....................................................zł 

 



 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczamy, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  w przypadku wyboru niniejszej oferty 

na zasadach wynikających z umowy. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi 

w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami,  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i akceptujemy je w całości. 

3. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w treści Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że niemniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….. do ….. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.2)       

8. Wadium w wysokości ………………. zł wniesiono w dniu ………………..…...… 2019 r. w formie ...............................................  

Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku: …………………………………………………...……………………. 

                                                                         (jeżeli dotyczy) 

9. Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy lub ustanowimy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty brutto. 

11. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu ………………….………………,    e-mail: ……………………………………………………………..…… 

12. Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr .......  

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ............................................................................................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
………………………………………… 

(miejscowość i data) 

………………………………………………… 
                (pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

  
Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo 
do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę 
 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 


