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Załącznik nr 1. do zapytania ofertowego 

 

Formularz ofertowy  
 

Oferta dla 

 

Consolis Polska Sp. z o.o.  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:  

Siedziba/adres:  

NIP  

Nr tel.  

E-mail  

 

 1. Cena za kompletną instalację fotowoltaiczną wraz z niezbędną infrastrukturą 

 

Cena netto w złotych [PLN] 
………………………………… zł 

słownie (………………………… zł) 

Wartość podatku VAT [PLN] 
……………………………….. zł 

słownie (……………………….. zł) 

Cena brutto [PLN] 
……………………………….. zł 

słownie (……………………….. zł) 

 

 2. Cena za serwis eksploatacyjny w okresie 5 lat  

 

Cena netto w złotych [PLN] 
………………………………… zł 

słownie (………………………… zł) 

Wartość podatku VAT [PLN] 
……………………………….. zł 

słownie (……………………….. zł) 

Cena brutto [PLN] 
……………………………….. zł 

słownie (……………………….. zł) 

 

3. Okres gwarancji na wykonaną instalację fotowoltaiczną 

 

Okres gwarancji (nie mniej niż 60 miesięcy od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego) 
……………………………….miesięcy 

 

4. Gwarancja na spadek wydajności/rok 

 

Gwarancja na spadek wydajności ………………………………% 
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5.  Termin wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej 

 

Termin wykonania 
 

 

6. Parametry techniczne proponowanej instalacji fotowoltaicznej: 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………. 

  
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

• Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

• Zapoznałem się z treścią ogłoszenia i uznaję się za związanego określonymi w nim 

postanowieniami, wszystkimi warunkami i zasadami postępowania, w tym także zawartymi w 

istotnych postanowieniach umowy, będących załącznikami niniejszego ogłoszenia.  

• Akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku uznania mojej 

oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

• Akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym termin związania ofertą. 

• Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

• Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Nie posiadam żadnych wymagalnych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia. 

• Oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie są urządzeniami demonstracyjnymi, 

używanymi, składanymi z używanych części lub modyfikowanymi. 

• Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

• Dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i kadrowym . 

 

 

 

……….……………........                                                       ……………………………………………………. 
   Data i miejsce                                 (podpis i pieczęć imienna osoby/osób  
                  upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)            
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ZAŁĄCZNIKI: 

 

1.1. Oświadczenie o braku powiązań podmiotowych/osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym .  

1.2. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. 

1.3. Odpis z rejestru lub ewidencji przedsiębiorców. 

1.4. Specyfikacja techniczna wraz z: 

a) Kartą katalogową paneli, 

b) Kartą katalogową inwertera, 

1.5 Wykaz i kopie uprawnień, o których mowa w pkt.10 zapytania ofertowego, 

1.7 Wykaz i kopie certyfikatów , o których mowa w pkt. 10 Zapytania ofertowego 
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Załącznik nr 1.1.1. do Formularza oferty 

 

 

 

 

 

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

 pieczęć oferenta 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizacje inwestycji w zakresie zadania:  

inwestycji o nazwie : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy Consolis 
Sp. z o.o.” w miejscowości Gorzkowice. 
Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani 

kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 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. 

 

 

 

 

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

 miejscowość, data podpis i pieczątka 

 osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

  


