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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

I. Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa:…………………………..……………………………………………………………………… 

Siedziba:………………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ……………………………………………………………….. 

Numer REGON: ………………………  ……………………………………… 

Numer NIP: ……………………………………………………………………. 

II. Dane dotyczące Zamawiającego 

Solar Carpatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35-114 Rzeszów 

III. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Wykonanie ogrodzenia terenu – Zadanie nr 8 

w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, 

Działanie 3.1 Rozwój OZE zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę 

ryczałtową: 

1. Cena ryczałtowa* oferty (cena brana pod uwagę przy ocenie oferty) 

Cena oferowana netto: ……………………………………………………………………… zł 

podatek VAT:               ..…………………………………………………………………… zł 

Cena oferowana brutto: .…………………………………………………………………… zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………) 

Cena ryczałtowa* będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na jej 

wykonanie. 

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę będzie obejmować w szczególności:  

 robociznę bezpośrednią,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

inwestycji i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, , wydatki dotyczące bhp, usługi 

obce na rzecz inwestycji, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji dostaw lub robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT.  

*Cena ryczałtowa zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych elementów 

Umowy, ustalona na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w szczególności na 

podstawie Dokumentacji projektowej z wykorzystaniem Przedmiaru robót. Przedmiar robót stanowi 
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dla Wykonawcy informację o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny poszczególnych 

elementów Umowy, składających się na cenę oferty. 

Cena ryczałtowa zaoferowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie dostaw lub robót objętych Umową. 

2. Wydłużenie okresu gwarancji (ilości lat o ile zostanie wydłużona gwarancja ponad podstawowy 

okres 3 lat brany pod uwagę przy ocenie oferty zgodnie z Kryterium II) 

Oferuję/oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zadania objętego  

przedmiotowym postępowaniem o …………… lat
1
 (słownie:………………………………………). 

3. Oświadczenia: 

1) Oświadczam/oświadczamy, że cena podana w ofercie jest stała i będzie obowiązywać przez cały 

okres związania ofertą. 

2) Oświadczam/oświadczamy, że zamówienia zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3) Oświadczam/oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji Wykonawcy 

(wyrażonej w liczbie pełnych lat) przez okres podstawowy nie mniejszy niż 3 lata liczony od daty 

odbioru końcowego dostaw i robót plus zadeklarowany w pkt. 2 (zgodnie z Kryterium II oceny oferty) 

okres wydłużonej gwarancji. 

4) Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5) Oświadczam/oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert) na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6) Oświadczam/oświadczamy, że wszystkie elementy zamówienia będą wykonane zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.  

7) Oświadczam/oświadczamy, że na czas realizacji zamówienia dostarczę/dostarczymy na własny 

koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, tkaniny jutowe, grube maty 

słomiane lub trzcinowe lub ekrany z desek połączonych drutem itp. – o ile będą wymagane. 

8) Oświadczam/oświadczamy, że będziemy odpowiedzialni za utrzymanie należytego porządku  

na terenie dostaw i robót oraz przestrzeganie przepisów BHP. 

9) Oświadczam/Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  

10) Oświadczam/oświadczamy, iż nasza oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

* – niepotrzebne skreślić 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 

                                                           
1
  Wpisać ilość lat wydłużenia okresu gwarancji ponad podstawowy okres 3 lat (wyrażona w wartości dodatniej 

całkowitej lat w przedziale od 0 (minimalna wartość lat o ile może zostać wydłużony okres gwarancji ponad 

podstawowy 3 lata) do 2 (maksymalna wartość lat o ile może zostać wydłużony okres gwarancji ponad 

podstawowy 3 lata) na wykonany przedmiot Umowy przez Wykonawcę.  


