
 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY  

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Tytuł projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta 

Zambrów” 

Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0847/20 

Nazwa Programu 

Operacyjnego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 

 

Dane oferenta/wykonawcy: 

Nazwa:……………………….…………………………... 

Adres siedziby: ……………..…………………………… 

NIP:……………………………………………………… 

Dane osoby kontaktowej  

Imię i Nazwisko ………………………………………… 

Telefon…………………………………………………… 

 

Oferta dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do ...….………....… kWp 

na budynku/gruncie zlokalizowanym pod adresem ………………………………….………… 

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

 

Składam ofertę w wysokości: 

netto: ………………zł  

VAT:……………… zł 

brutto: …………..... zł 

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

 

Oferta obejmuje wycenę: 

1. Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania 

słonecznego (instalacja fotowoltaiczna). 

2. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku. 

3. Zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń 

produkujących energię z OZE. 

4. Koszty przygotowawcze, w szczególności koszty dokumentacji technicznej oraz 

dokumentacji kosztorysowej. 

5. Wykonawca instalacji zobowiązuje się do: 

a) uczestnictwa w odbiorze instalacji, podpisania protokołu odbioru oraz  

dołączenia niezbędnych załączników wymienionych w protokole odbioru, związanych  

z realizacją instalacji fotowoltaicznej, 

b) wypełnienia formularza weryfikacji technicznej minimalnych wymagań instalacji 

fotowoltaicznej, 

c) dokonania rozruchu instalacji PV, 



d) opracowania instrukcji obsługi PV i przeszkolenia użytkowników, 

e) sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej instalacji i po indywidualnym uzgodnieniu  

z Grantobiorcą dokonanie zgłoszenia w imieniu Grantobiorcy do Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej (PGE), 

 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że planowana do wykonania instalacja fotowoltaiczna  

po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie naboru i realizacji projektu grantowego 

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” będzie współfinansowana ze 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Oświadczam, że: 

- w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje się do wykonania zamówienia, 

- posiadam specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 

jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

- sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia należyte wykonanie zamówienia.  

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

Miejsce i data             Imię, nazwisko 

 

 

 


