
Załącznik Nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców*  (w przypadku oferty wspólnej):  FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. 
SP. K.  Siedziba:  UL. MAJORA HUBALA 157, 95-054 WOLA ZARADZYŃSKA 
 

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem:   …………………………. 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego p.n.: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji 

fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. 

"EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach 

Subregionów. Znak postępowania: SZPT/ZP-02/07/2019 

 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  

I – Subregion Tarnowski 

1) * dla Części A (zestawy instalacji fotowoltaicznych) - 10 189 274,46 

 złotych brutto, zgodnie z kalkulacją zawartą w załączonym formularzu cenowym. 

2) * dla Części B (zestawy instalacji solarnych) - 3 720 480,00 złotych brutto, zgodnie z kalkulacją 
zawartą w załączonym formularzu cenowym; 

3) * dla Części C (pompy ciepła) - 438 427,14 złotych brutto, zgodnie z kalkulacją zawartą w 
załączonym formularzu cenowym; 

 II – Subregion Wielicki 

4) * dla Części A (zestawy instalacji fotowoltaicznych) - ………… złotych brutto, zgodnie z kalkulacją 
zawartą w załączonym formularzu cenowym. 

5) * dla Części B (zestawy instalacji solarnych) -  12 834 216,18 złotych brutto, zgodnie z kalkulacją 
zawartą w załączonym formularzu cenowym; 

6) * dla Części C (pompy ciepła) - 134 850,36 złotych brutto, zgodnie z kalkulacją zawartą w 
załączonym formularzu cenowym; 

III – Subregion Olkuski 

7) * dla Części A (zestawy instalacji fotowoltaicznych) - …- złotych brutto, zgodnie z kalkulacją 
zawartą w załączonym formularzu cenowym. 

8) * dla Części B (zestawy instalacji solarnych) - 3 050 126,10  złotych brutto, zgodnie z kalkulacją 
zawartą w załączonym formularzu cenowym; 

9) * dla Części C (pompy ciepła) - 393 297,48 złotych brutto, zgodnie z kalkulacją zawartą w 
załączonym formularzu cenowym; 

IV – Subregion Miechowski 



10) * dla Części A (zestawy instalacji fotowoltaicznych) - 19 403 779,56 złotych brutto, zgodnie z 

kalkulacją zawartą w załączonym formularzu cenowym. 

11) * dla Części B (zestawy instalacji solarnych) - 15 537 944,64 złotych brutto, zgodnie z kalkulacją 
zawartą w załączonym formularzu cenowym; 

2. OFERUJEMY następujące parametry techniczne urządzeń dla poszczególnych Subregionów: 

1) *dla Części nr A: standardowe parametry techniczne wszystkich urządzeń* / podwyższone 
parametry techniczne w zakresie :  

- zwiększenie mocy modułu - tak/nie*,  

- zastosowanie paneli o większym obciążeniu - tak/nie*, 

- dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną - tak/nie*, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ; 

2) *dla części nr B: standardowe parametry techniczne wszystkich urządzeń* / podwyższone 
parametry techniczne*, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ; 

3) *dla części nr C: standardowe parametry techniczne wszystkich urządzeń* / podwyższone 
parametry techniczne*, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ. 

3. OFERUJEMY następujące okresy gwarancji montowanych instalacji dla poszczególnych 
Subregionów: 

1) *dla Części nr A: standardowe okresy gwarancji producentów / przedłużony okres gwarancji 
producentów dla zestawów fotowoltaicznych*, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ; 

2) *dla Części nr B: standardowe okresy gwarancji producentów / przedłużony okres gwarancji 
producentów dla zestawów instalacji solarnych*, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ; 

3) *dla Części nr C: standardowe okresy gwarancji producentów / przedłużony okres gwarancji 
producenta dla pompy ciepła, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ. 

4. OFERUJEMY następujący okres usuwania wad dla montowanych instalacji dla poszczególnych 
Subregionów: 

1) *dla Części nr A - standardowy okres usuwania wad* /okres usuwania wad do 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia wady*, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ; 

2) *dla części nr B - standardowy okres usuwania wad* / okres usuwania wad do 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia wady*, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ; 

3) *dla części nr C - standardowy okres usuwania wad* / okres usuwania wad do 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia wady*, zgodnie Rozdz. XII, pkt.2 SIWZ; 

5. *OFERUJEMY wykonanie zamówienia w zakresie Części nr A z zastosowaniem następujących 
urządzeń (podać producenta i model): 

1) moduł fotowoltaiczny ………………………………… 

2) falownik / inwerter …………………………………… 

6. *OFERUJEMY wykonanie zamówienia w zakresie Części nr B z zastosowaniem następujących 
urządzeń (podać producenta i model): 

1) kolektor słoneczny - Producent: Ensol ; Model: ES2V/2,65S AL CU;   

2) zasobnik – Producent - OEM Energy ;Model: PDT 300 PN B CE, PDT 400 PN C CE, Model:PDT 
500 PN B CE 

3) sterownik : PLUM; ecoSOL500 basic 



4) grupa pompowa Ensol, EG2D/2-14 l 

5) naczynie przeponowe – Ferro, (wodne - CWU24W (dla 2,3 kolektorów), CWU35W (dla 4 
kolektorów); solarne- SO18W (dla 2,3 kolektorów), SO24W (dla 4 kolektorów) 

6) sterownik - PLUM; ecoSOL500 basic 

7. *OFERUJEMY wykonanie zamówienia w zakresie Części nr C z zastosowaniem następujących 
urządzeń (podać producenta i model): 

1) pompa ciepła OEM TERM- PW8 EVI; PW13 EVI; PW20 EVI; GZ THEODOOR TECH CO., LTD; RS-
3.6 GX/B Krommler 3.6 

2) sterownik – pompy c.w.u i c.o. – Complit R470; pompy c.w.u. -  

 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych przedstawioną ofertą w okresie 60 dni od terminu 

składania ofert. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia jak również z wszystkimi załącznikami i uzyskaliśmy niezbędne informacje co do 

ilości i rodzaju robót oraz warunków i specyfiki realizacji jak również utrudnień związanych z 

realizacją przedmiotu umowy. 

9. Oświadczamy, że zawarty w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wzór umowy 

(Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i w 

czasie wskazanym przez Zamawiającego.  

10. Akceptujemy warunki płatności zawarte w projekcie umowy. 

11. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, 

terminowo, zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać prace prowadzone 

przez Wykonawcę, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami Polskich Norm i przepisów 

BHP i P.poż. i Ochrony środowiska, oraz w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

określonych w Prawie Budowlanym. 

12. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący: MICHAŁ POST – PREZES ZARZĄDU 

13. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać 

zakres, jeżeli dotyczy) 

Lp. 
Nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcy/om  

Firma/y podwykonawców 

1. Nie dotyczy Nie dotyczy 

2. Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

14. Oświadczamy, że wadium:   

Dla Subregionu Tarnowskiego:  
*dla Części A -125 000 zł (słownie:); w kwocie sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 

00/100 zostało wniesione w dniu 14.10.2019  w formie/formach UBEZPIECZENIOWEJ 
GWARANCJI WADIALNEJ 
*dla Części B – 37 000 zł (słownie:); w kwocie trzydzieści siedem tysięcy złotych i 00/100 

zostało wniesione w dniu 14.10.2019 w formie/formach UBEZPIECZENIOWEJ GWARANCJI 
WADIALNEJ 
*dla Części C –6.000zł (Słowinie: w kwocie sześć tysięcy złotych i 00/100 zostało 
wniesione w dniu 11.10.2019 w formie/formach PRZELEWU BANKOWEGO 



Dla Subregionu Wielickiego: 
*dla Części A -265.000,00zł (słownie:); w kwocie dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy 

złotych i 00/100 zostało wniesione w dniu 11.10.2019 w formie/formach 
UBEZPIECZENIOWEJ GWARANCJI WADIALNEJ 
*dla Części B – – 130.000  zł (słownie:); w kwocie sto trzydzieści tysięcy złotych i 00/100 
zostało wniesione w dniu 14.10.2019 w formie/formach UBEZPIECZENIOWEJ GWARANCJI 
WADIALNEJ 
*dla Części C – 1.500 zł (słownie:) w kwocie tysiąc pięćset złotych i 00/100 zostało 
wniesione w dniu 11.10.2019 w formie/formach  PRZELEWU BANKOWEGO 

Dla Subregionu Olkuskiego: 
*dla Części A - 70.000 zł (słownie:); w kwocie siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 … 
zostało wniesione w dniu 14.10.2019 w formie/formach UBEZPIECZENIOWEJ GWARANCJI 
WADIALNEJ 
*dla Części B – 30.000  zł (słownie:); w kwocie trzydzieści tysięcy złotych i 00/100zostało 
wniesione w dniu …14.10.2019 w formie/formach UBEZPIECZENIOWEJ GWARANCJI 
WADIALNEJ 
*dla Części C – . 6.000  zł (słownie:). w kwocie sześć tysięcy złotych i 00/100  zostało 
wniesione w dniu 11.10.2019… w formie/formach PRZELEWU BANKOWEGO 

Dla Subregionu nr 4 – Powiat miechowski: 
dla Części A -260.000 zł (słownie:); w kwocie dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych i 

00/100 zostało wniesione w dniu 11.10.2019 w formie/formach UBEZPIECZENIOWEJ 
GWARANCJI WADIALNEJ 
dla Części B – 160.000.. zł (słownie:). w kwocie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 
zostało wniesione w dniu 14.10.2019 w formie/formach UBEZPIECZENIOWEJ GWARANCJI 
WADIALNEJ 

15. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli dotyczy)* :  

Bank: ING Bank Śląski S.A. , Numer konta: 17 1050 1461 1000 0090 7971 3526 

16. Jesteśmy świadomi, że w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp wniesione 

przez nas wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego. 

17. Oświadczamy, że Wykonawca (zaznaczyć odpowiednio)1: 

  □  JEST mikroprzedsiębiorstwem  

  □  JEST małym przedsiębiorstwem 

  □  JEST średnim przedsiębiorstwem 

  □  NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

16. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu3*, 

                                                           
1 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie     

przekracza 2 milionów EUR. 

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
2 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). 

3 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 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



17. Oświadczamy, że: 

1) wybór oferty nie będzie* prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 

2) wybór oferty będzie* prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów lub usług:  …………………………, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania. Wartość tych towarów lub usług, powodująca powstanie u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego wynosi: ………….…………………………… złotych netto. 

18. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 

od ..... do ..... niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

19. Korespondencję należy kierować pod adres: 

Nazwa  FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. 

Adres UL. MAJORA HUBALA 157 
95-054 WOLA ZARADZYŃSKA 

Nr telefonu 42-226-04-53 Nr faksu  

E-mail przetargi@flexipowergroup.pl 

 

(podpis elektroniczny osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

* - niewłaściwe skreślić 

 

 

 


		2019-10-15T09:57:12+0200




