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Pełne dane adresowe Wykonawcy: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….…… 

Adres ………………………………………………………………………….……………………………………. 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..….……………. 

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………......…………..…… 

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………..……………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………….……………………………… 

 
Nawiązując do Zapytania ofertowego na koncepcję, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla Hotelu Mistral ul. 
Sportowa 5, 84-250 Gniewino 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

................................................ PLN  (netto)     

..…………………………………… PLN  (Vat)        

  .……………………………..…….. PLN (brutto)    
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w tym: 

 

• koncepcja, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Hoteli Mistral zlokalizowanego przy ul. Sportowej 5, 84-250 Gniewino: 

....................................... PLN  (netto)     

..…………………………………… PLN  (Vat)        

.……………………………..…….. PLN (brutto)    

 

• koncepcja, dostawa i montaż pompy ciepła na nieruchomości dz. nr. ………………………….ul. Sportowej 5, 84-250 Gniewino: 

....................................... PLN  (netto)     

..…………………………………… PLN  (Vat)        

.……………………………..…….. PLN (brutto)    

 

2. Oferujemy: 

w zakresie instalacji fotowoltaicznej: 
a) moduły fotowoltaiczne  ………………………………. (nazwa producenta, model) 
b) system montażowy   ………………………………. (nazwa producenta, model) 
c) okablowanie  DC   ………………………………. (nazwa producenta, model) 
d) falowniki    ………………………………. (nazwa producenta, model) 
w zakresie instalacji pompy ciepła: 
a) pompa ciepła                            ………………………………. (nazwa producenta, model) 
 

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty. 

4. Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego  

5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy, której istotne dla Stron postanowienia zawarte zostały                             

w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

6. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, 

dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 
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8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z 

art. 297 KK). 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2 . * 
      

*niepotrzebne skreślić 

 

 

.................................., dnia ...................  

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie). 
 


