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Projekt pt. „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce”, 
planowany do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu 

priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w 
budownictwie”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (WoD) nr 1238/2019. 

 
 
 
 
 
 
pieczęć firmowa oferenta 

          
 

FORMULARZ OFERTY: 
 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na wykonanie kompletnej instalacji 
fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci energetycznej, wolnostojącej o mocy 32 kWp, w 
ramach projektu „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – 
Siwcówce”, WoD nr 1238/2019, 
ogłoszonego przez: 
Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy  
"Wzgórze Miłosierdzia", 
ul. Złota 9, 20-112 Lublin,  
NIP: Stryszawa 589, 34-205 Stryszawa,  
reprezentowany przez: dyrektora o. Krzysztofa Czerwionkę 
 
UWAGA: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ NA KOMPUTERZE LUB DRUKOWANYMI 
LITERAMI 
 
My, niżej podpisani: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 
Działając w imieniu i na rzecz……............................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

(nazwa firmy, adres oferenta, numer w rejestrze handlowym – jeśli dotyczy, numer 
identyfikacji podatkowej NIP) 
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Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………………………… 
 
Uwaga: w przypadku W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza 
oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej, 
pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę 
legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza 
oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa, pod 
rygorem odrzucenia oferty. 
 
1. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udzielenia zamówienia, ustanowione w zapytaniu 

ogłoszonym przez Zamawiającego. 
 

2. SKŁADAM/Y OFERTĘ NA WYKONANIE PRAC, OPISANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM: 
wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci energetycznej, 
wolnostojącej o mocy 32 kWp. 
 
Przed złożeniem oferty oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i 
uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
Oświadczamy, że akceptujemy opublikowane zasady zmian w umowie a naszą ofertę 
przygotowaliśmy z uwzględnieniem postanowień, opisujących zasady zmian w umowie. 
Oświadczamy, że składana oferta uwzględnia konieczność osiągnięcia oznaczonych przez 
Zamawiającego celów wykonania prac. 
 
Z tytułu wykonania prac, niezbędnych do osiągnięcia celów Zamawiającego, opisanych w 
zapytaniu ofertowym oraz w Dokumentacji Projektowej, oczekujemy wynagrodzenia o 
łącznej wartości brutto:   
 
……………………………….………………………… PLN  
 
(słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………) 
 
3. Oświadczamy, że spełniamy określone w postępowaniu zdolności techniczne i 

zawodowe: tj.  
1) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy z 
należytą starannością co najmniej 1 zadanie, polegające na wykonaniu instalacji 
fotowoltaicznej o łącznej mocy co najmniej 25 kWp. 
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2) dysponujemy osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą 
kwalifikacje zawodowe niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadającą ważne 
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń 
instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

4. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wskazane w treści zapytania ofertowego warunki, 
jakim będzie odpowiadać umowa zawarta z wyłonionym oferentem. 

5. OŚWIADCZAMY, że wykonując prace będziemy stosowali się do mających zastosowanie 
przepisów prawa, w szczególności dotyczącego ochrony środowiska, ochrony przyrody 
oraz ochrony zabytków 

6. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zachowuje ważność przez okres 45 dni od daty 
zakończenia naboru ofert 

 
 
………………………………………………    …………………………………………………… 
Miejscowość i data       
        …………………………………………………… 

Podpisy osób upoważnionych do   
reprezentowania Oferenta 

 
 
Uwaga: Zamawiający wymaga, by oferta (oraz wymagane załączniki) zostały podpisane czytelnie - 
imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Oferenta. Zamawiający dopuszcza podpisanie 
oferty podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie 
opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis. 
Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta, 
zostanie odrzucona, bez wezwania do poprawy. 
Oferta podpisana nieczytelnie (parafą), nie opatrzona pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) 
osoby składającej podpis nieczytelny, zostanie odrzucona, bez wzywania do poprawy.  
W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy oferta 
składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania 
Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
pełnomocnictwa. 
 

 
 
 

 
 
 
 


