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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr 1/RPOWP/2020 z dnia 17.08.2020r,

FORMULARZ OFERTOWO~CENOWY

Do zapytania ofertowego nr 1/RPOWP/2020
realiżację trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn.
„Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji

Białostockiej”

L DANE OFERENTA
1. Pełna nazwa firmy
2. Siedziba
3. REGON
4. NIP
5. Telefon, fax
6. E-mail
7. Osoba upoważniona do kontaktów

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1, Cena

Wartość Wartość Okres
. . . . StawkaLp Nazwa przedmiotu zamowierna netto VAT 0/ brutto gwarancji

~ 0 (pen)
Część 1 — Dachowa instalacja o mocy
17,92 kWp na dachu Centrum
Pastoralno-Administracyjnego
Archidiecezji Białostockiej przy ul.
Kościelnej 1, 15-087 Białystok

2 Część 2 — Dachowa instalacja o mocy
17,92 kWp na dachu Centrum
Wystawienniczo-Konferencyjnego
Archidiecezji Białostockiej przy u I.
Kościelnej la, 15-087 Białystok

3 Część 3 — Naziemna i dachowa
instalacja o mocy 40,00 kWp w Domu
Rekolekcyjnym_w_Bogdankach

Łączna wartość brutto

Słownie

III. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę okreś”oną
w niniejszym Formu!arzu Ofertowo-Cenowym, na warunkach okreś”onych w
Zapytaniu Ofertowym nr 1/RPOWPJ2O2O z dnia 17.08.2020r. (w tym w
szczegó~ności SIWZ z załącznikami),

IV, Oświadczamy, że uzyskaflśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania
oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń w tym zakresie, a także, że spełniamy
wsz&kie wymagania postawione w przedmiotowym postępowaniu.

V. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez 30 dni od daty jej złożenia.
VI, Wadium o wartości PLN zostało wniesione w dniu w formie

VII. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
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VIII. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do
wniesionego wadium.

IX. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia w terminie 5 dni
roboczych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania (w tym wszelkich
wymaganych załączników, o których mowa w Rozdziale VII i VIII SIWZ).

(Data, miejsce) (Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)
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