OFERTA CENOWA
………………………………..
Data

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Nazwa i adres oferenta
ID
Imię i nazwisko
GMINA
Adres budynku
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację inwestycji w zakresie*:
Zakres rzeczowy

Kwota brutto

Dokumentacja techniczna
Audyt energetyczny
Dostawa i montaż kotła gazowego
Dostawa i montaż kotła na biomasę
Dostawa i montaż pieca elektrycznego
Modernizacja komina wentylacyjnego i/lub spalinowego (podkreślić
właściwe)
Budowa / rozbudowa / modernizacji instalacji gazowej / budowa
przydomowych zbiorników na gaz (podkreślić właściwe)
Modernizacja instalacji elektrycznej
Modernizacja instalacji c.o.
Modernizacja instalacji c.w.u
Budowa systemu wentylacji z rekuperacją
Instalacja fotowoltaiczna o mocy ……
Instalacja solarna
Instalacja wiatrowa
Pompa ciepła gruntowa (z wymiennikiem pionowym / poziomym –
zaznaczyć właściwe)
Pompa ciepła powietrzna c.o.
Pompa ciepła powietrzna na c.w.u.
SUMA
* proszę zaznaczyć X
które jest częścią projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku
Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonym w
audycie energetycznym.
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Przedmiotowe zamówienie zobowiązujemy się wykonać zgodnie z
uproszczonym za łączną kwotę::
Wartość oferty
netto:

Słownie:

Wartość
podatku VAT:

Słownie:

Wartość oferty
brutto:

Słownie:

kosztorysem ofertowym

Pozostałe warunki zamówienia:
Termin zakończenia inwestycji (dzień /
miesiąc / rok) tj. wystawienia protokołu
odbioru robót.

Warunki gwarancji:

1. Na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat.
2. Na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu
10 lat minimum 90%.
3. Na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu
25 lat minimum 80%.
4. Gwarancja na pozostałe urządzenia w tym kotły na co
najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.
Oświadczam/y, że:

1. Zawarte w „Zapytaniu ofertowym” warunki umowy akceptuję/my i zobowiązuję/my się,
w przypadku przyjęcia oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach.
2. Zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Nie będę/będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku zakończenia
przedmiotowego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.
4. Posiadamy wszelkie informacje umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
5. Jestem/jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
6. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udziale zamówienia
wyznaczam/y:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Pieczęć firmowa i imienna, podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK: KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY Z DNIA ….
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