Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Nazwa i adres Zamawiającego:

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

Gmina Michałowo
Urząd Miejski w Michałowie

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

ul. Białostocka 11

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

16-050 Michałowo

Adres do korespondencji:
NIP:
REGON:
telefon:
e-mail:

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

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

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o tytule:
„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”
(sygn: IG.271.2.2019)
SKŁADAMY OFERTĘ
na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy, zawartymi we projekcie umowy :

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energia oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) - nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018r.

Sygn..: IG.271.2.2019

OFERUJEMY REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczona zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ wynosi:

1. Łączna wartość oferty brutto: ...................................................... (słownie ……………………………………………………………………)
w tym:
Lp.

Zestaw

Ilość szt.

Cena netto
(szt.)

Cena netto
(kol. 3 x kol. 4)

Stawka
VAT

1

2
2 kolektorów
słonecznych na potrzeby
budynków mieszkalnych
z zasobnikiem 250 litrów
3 kolektorów
słonecznych z
zasobnikiem 350 litrów

3

4

5

6

1

2

Cena brutto
(kol. 5 + kol. 6)

27

4
RAZEM:

2. TERMIN GWARANCJI na wykonany przedmiot zamówienia: *)
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlano - montażowe 7 lat
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlano - montażowe 6 lat
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlano - montażowe 5 lat
- okres gwarancji na kolektory słoneczne 12 lat
- okres gwarancji na kolektory słoneczne 8 lat
- okres gwarancji na kolektory słoneczne 5 lat
- okres gwarancji na pozostały osprzęt 12 lat
- okres gwarancji na pozostały osprzęt 8 lat
- okres gwarancji na pozostały osprzęt 5 lat
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- okres gwarancji na sterowniki i automatykę kontrolną 12 lat
- okres gwarancji na sterowniki i automatykę kontrolną 8 lat
- okres gwarancji na sterowniki i automatykę kontrolną 5 lat
*) - Zaznaczyć właściwe
(Nie zaznaczenie żadnej z w/w możliwości lub zaznaczenie więcej niż jednej możliwości skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

3. AKCEPTUJEMY warunki zawarte w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącej Załącznik do niniejszej specyfikacji.
4. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. PODWYKONAWSTWO: części zamówienia, które zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

……………………………….......................………………………………....................................................................................................
( wypełnić jeśli dotyczy – podać nazwę Podwykonawcy wraz z siedzibą)
6. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty:

nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług*
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
(wskazać nazwę towaru, którego usługa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać jego wartość bez kwoty podatku w
formularzu ofertowym).*
* Zaznaczyć właściwe
7. PEŁNOMOCNIK W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ

Nazwisko, imię ………………………………… telefon ………………………… Zakres: - do reprezentowania w postępowaniu* do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy* - do zawarcia umowy*
8. Oświadczamy że jesteśmy: małym*, średnim*, przedsiębiorstwem
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* Zaznaczyć właściwe
9. Zastrzegamy,

że informacje wskazane poniżej, zawarte na stronach ...................... oferty, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu:
............................................................................................................................................................................................................
(wypełnić jeśli dotyczy)

10. Wykaz załączonych dokumentów (wypisać odpowiednią ilość załączników):

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

............................................
/miejscowość/

data: .....................................

..............................................................
/podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do jego reprezentowania/
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