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Załącznik nr 1  

 

   

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

(pieczątka Wykonawcy)                

…………………………………………………………….                                                                      

(miejscowość i data) 

 

 

ZP.271…...2018 

 

 

 

OFERTA 

dla Gminy Koniecpol na: 

 

Opracowanie dokumentów: 

➢ audytu energetycznego budynku Przedszkola nr 1, zlokalizowanego przy ul. 

Pułaskiego 11 w Koniecpolu (dalej: Audyt energetyczny –Przedszkole nr 1”), 

➢ audytu energetycznego budynku przedszkola nr 2, zlokalizowanego przy ul. 

Zamkowej 8 w Koniecpolu (dalej: „Audyt energetyczny –przedszkole nr 2), 

➢ dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 (dalej: 

„Projekt techniczny – Przedszkole nr 1”), 

➢ dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 (dalej: 

„Projekt techniczny – Przedszkole nr 2”), 

➢ dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej, posadowionej na dachu 

budynku Przedszkola nr 1 (dalej: „Projekt instalacji PV-Przedszkole nr 1), 

➢ dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej, posadowionej na dachu 

budynku Przedszkola nr 2 (dalej: „Projekt instalacji PV-Przedszkole nr 2), 

➢ wniosku o dofinansowanie w ramach działania4.3. RPO Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WSL) dla inwestycji polegającej na termomodernizacji oraz 

montażu instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola nr 1 i Przedszkola 

nr 2 w Koniecpolu (dalej: „Wniosek RPO WSL”). 

 

 

 

Informujemy, że zgłaszamy chęć uczestniczenia w w/w postępowaniu. 

 

1. Nazwa /imię i nazwisko: 

 

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

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

 

2. Siedziba /adres zamieszkania: 

 

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

 

REGON: ....................................                   NIP: ............................................. 

 

Numer telefonu:.........................                    e-mail........................................ 
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3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym za 

wynagrodzeniem  

1) .…………................................ zł netto tj.…………….………............ zł brutto (słownie: 

.........................................................................................), w tym VAT …. %,  

4. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem 

ofertowym,  z którym się zapoznaliśmy i nie wnosimy do niego uwag.  

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do 

przygotowania oferty oraz że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy, oraz akceptujemy warunki określone w 

postępowaniu. 

6. Oświadczamy, że oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z którymi się zapoznaliśmy i obejmują 

cały zakres rzeczowy zamówienia. 

7. Oświadczamy, że: 

- nie znajdujemy się w stanie upadłości /likwidacji, 

- nie zalegamy z opłacaniem podatków, 

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu 

składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot 

umowy. 

  

Załączniki do oferty: 

1. ................................................... 

2. ................................................... 

 

 

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

        podpis  


