
  

BK.15.2.2020                                             Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego nr 2/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.   

 

 

                      

…………………………………………….. 

 (pieczęć oferenta)                                                                                 (miejscowość, data) 

 

 

OFERTA CENOWA  

do zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

pn. „Ekochatka Blisko Krakowa – podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE.” 

 

I. Nazwa i adres Oferenta: 

 

Nazwa:                   

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

Adres                     

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

Nr telefonu/faksu  

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

Adres e-mail: 

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

NIP  

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

 

II. Przedmiot zamówienia: 

 

Oferuję dostawę następujących przedmiotów zamówienia: 

1. Fotowoltaika – zestaw rozbudowany (1 zestaw), 

2. Energia wiatru – zestaw rozbudowany (1 zestaw), 

3. Kolektor słoneczny – zestaw rozbudowany (1 zestaw), 

4. Pompa ciepła – zestaw podstawowy, demonstracyjny (1 zestaw).  

 

III. Oferta cenowa (C):  

Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: ………………………………ZŁ, 

obliczoną zgodnie z poniższą tabelą:  

 
1. Fotowoltaika -

zestaw 

rozbudowany  

(1 zestaw). 

2. Energia wiatru 

-zestaw 

rozbudowany 

(1 zestaw). 

3. Kolektor 

słoneczny - 

zestaw 

rozbudowany 

(1 zestaw). 

4. Pompa ciepła -

zestaw 

podstawowy, 

demonstracyjny 

(1 zestaw). 

Cena Netto (N):         

Kwota Vat (V):         

 Cena Brutto (N+V):         

Razem Cena Brutto:  

 



  

 

IV. Oferta okresu obowiązywania gwarancji (G):  

Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia, którego okres obowiązywania gwarancji (door to door), 

liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynosi: ……………………………..…. 

miesięcy.  

UWAGA: termin okresu obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy 

niż 48 miesięcy.  

V. Oświadczenie i deklaracja 

Oświadczam, że: 

 - Zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 - Zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego  

   w Zapytaniu ofertowym nr 2/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 - Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  

   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Deklaruję: 

 - Wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 - Wykonanie zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  

VI. Załączniki 

Do niniejszej oferty cenowej dołączam dwie udokumentowane realizacje zadań o podobnym zakresie 

(np. referencje lub protokoły odbioru i dokumentacja fotograficzna przykładowych modeli) – kopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

 

………………..…………………………… 

(podpis i pieczęć Oferenta) 


