
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Wąwozowej 4 w Warszawie

Załącznik nr 1

pieczęć adresowa wykonawcy 

Znak sprawy: Ww-4/PV/2021/1

SMB „Osiedle Kabaty”
ul. Bronikowskiego 9 
02-796 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie konkursu ofert na: 
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Wąwozowej 4 w Warszawie.

Pełna nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

nr telefonu..................... nr faksu ...........................adres e-mail:.......................................................

Oferuję wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za
cenę:

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

słownie:.............................................................

W tym należny podatek VAT........................zł.

Słownie:.............................................................

Na cenę oferty składają się między innymi następujące ceny cząstkowe:

Lp. Element składowy instalacji Ilość
Cena

jednostkowa
netto

Podatek VAT 
jednostkowy

Wartość
netto

Wartość
brutto

1 2 3 4 5 6 7

1. Dokumentacja projektowa 1 kpi.

2. Panele PV

3. Inwertery

4. Optymalizatory

5. Konstrukcja wsporcza 1 kpi.
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1. W ramach niniejszej Oferty do budowy instalacji fotowoltaicznej użyjemy następujących 
podzespołów i urządzeń:

Dane techniczne Parametr osiągany

Panele fotowoltaiczne (producent, opis 
techn. itp.)

Moc modułu
minimum.....................  (dla STC)

Sprawność modułu
nie mniejsza niż............ (dla STC)

Współczynnik temperatury dla Pm ax

nie większy n iż................... %/°K (....... + ...........%/°K)

Wytrzymałość mechaniczna na obciążenia 
od śniegu - potwierdzona raportem z badań ..........................................Pa
Wytrzymałość mechaniczna na parcie i 
ssanie wiatru - potwierdzona raportem z 
badań ..........................................Pa

Grubość ramy modułu
nie mniejsza n iż.............. mm

Powierzchnia modułu wymiary:..............................
maksymalnie........................m2 3

Inwerter (producent, opis techn. itp.)

Moc czynna inwertera
...................................... kW

Sprawność (europejska)
nie mniejsza n iż ...............%

Stopień szczelności
..................(minimum IP 65)

Optymalizator (producent, opis techn. itp.)

Moc
........................................kW

2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

a. Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia instalacji fotowoltaicznej na

dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wąwozowej 4 w Warszawie do 

dn ia :..............................................................
b. Etap 2 - dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z dokumentacją

SIWZ wraz z uruchomieniem i odbiorami do dn ia :..............................................................

3. Udzielam gwarancji na całość wykonanych robót - do dnia .................... roku, przy czym
gwarancje na elementy instalacji wymienione w poniższej tabeli wynoszą odpowiednio:
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Długość okresu gwarancji na: Ilość lat

Panele fotowoltaiczne

Inwerter

Optymalizator

Konstrukcja wsporcza

Oprogramowanie

Roboty budowlane

Instalacja odgromowa

4. Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera koszty składające się na należyte wykonanie 
przedmiotu umowy.

5. Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców*, którzy będą realizować nw. 
zakres robót budowlanych:

(wpisać zakres powierzony podwykonawcom) 

Nazwy/adresy wykonawcy/ów

6. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych warunkach umowy.
7. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do należytego przygotowania oferty i uznajemy 
się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

8. Uważamy się, za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu 
składania ofert.

9. Wadium w wysokości 5 000,00 zł zostało wniesione w formie:

10. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się -  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
-  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem) umowy współpracy lub umowy konsorcjum -  określającej 
w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

-  kopii uprawnień oraz przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego 
osoby / osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
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11. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

Bank:.......................................................................................

Nr konta:.................................................................................

Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na .............. kartkach (stronach*) podpisanych
i kolejno ponumerowanych od n r .....do n r ........

dn ia .............. 2021 r.

niepotrzebne skreślić

podpis osoby (osób) uprawnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2

pieczęć adresowa wykonawcy 

Znak sprawy: Ww-4/PV/2021/1

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie 
spełniających wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Lp.

Przedmiot zamówienia wraz 
z określeniem wykonanego rodzaju 

robót oraz miejsce wykonanych 
robót.

Wartość brutto 
roboty 

budowlanej

Termin realizacji 
rozpoczęcia 
zakończenia

(miesiąc, rok)

Podmiot na rzecz 
którego roboty 

zostały wykonane

1.

2.

3.

Załączamy potwierdzenia należytego wykonania wyszczególnionych w tabeli robót budowlanych.

dn ia ..............  2021 r.

podpis osoby (osób) uprawnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3

pieczęć adresowa wykonawcy 

Znak sprawy: Ww-4/PV/2021/1

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że dysponuję co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia p.n.:

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Wąwozowej 4 w Warszawie”

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -  Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 290 z pózn. 
zm.)

dn ia .............. 2021 r.

podpis osoby (osób) uprawnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy

Obowiązek dostarczenia kopii uprawnień, zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego dotyczy wybranego Wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ.


