Przetarg nieograniczony na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w
Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.4.2017.AP)

Załącznik nr 1 SIWZ : Formularz ofertowy Wykonawcy
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
..................................................................................................................................
Adres*: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
REGON *

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

NIP*:

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

Nr TEL.*

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

NR FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: …………………………………
- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawców

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa:

GMINA MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 MNISZKÓW

Zobowiązania Wykonawcy:
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn:
„Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków (znak
ZP. 271.4.2017.AP)
1.OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

za cenę (wg stawek

ryczałtowych, zgodnie z załącznikiem 1a oferty):
CENA netto …………………………. zł ( w tym cena łączna 152 mikroinstalacji o mocy
2,5 kWp każda na dachach oraz gruntach mieszkańców gminy Mniszków
:……………………zł plus cena 2 mikroinstalacji o mocy 5 kWp każda na budynkach
użyteczności
publicznej:…………
………………..zł.)
słownie:………………………………………………………………zł
podatek VAT ….%, …%kwota ………................................ zł słownie:…………… co daje
CENA brutto …………….……………………..................................zł ( w tym cena łączna
152 mikroinstalacji o mocy 2,5 kWp każda na dachach oraz gruntach mieszkańców gminy
Mniszków::……………………zł plus cena 2 mikroinstalacji o mocy 5 kWp każda na
budynkach

użyteczności

publicznej:………………………….………………………..zł.)

słownie……………………………………………………………………………………zł.
2.Oświadczam, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty, jakie
poniesie Zamawiający w przypadku wykonania i odebrania wycenionego w formularzu 1a
zakresu robót. Jednocześnie zobowiązuję się do bieżącego prowadzenia książki obmiaru
robót, celem obliczenia wynagrodzenia w kosztorysie powykonawczym za faktyczny

wykonany zakres robót. Akceptuję fakt, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego,
wycenionego wg stawek ryczałtowych za dany rodzaj mikroinstalacji, za niezrealizowane lub
niewłaściwie zrealizowane mikroinstalacje fotowoltaiczne zapłata nie następuje.
3. Warunki płatności w ciągu …… dni (Kryterium 2 : termin płatności faktury <mini14
dni, max 30 dni>) od dnia przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
4. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy
do dnia 31.07.2018r. i do zatrudniania w tym czasie na min. ½ roku …. osób na umowę o
pracę (Kryterium 3: zatrudnianie pracowników na min. ½ roku) .
5. Gwarancja jakości:

1) na Przedmiot umowy: 5 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzającego prawidłowe jego wykonanie, zgodnie z umową, bez wad.
2) na inwerter (falownik): 10 lat od daty końcowego odbioru Przedmiotu umowy,
potwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z umową, bez wad z
zastrzeżeniem, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia i
materiały na okres dłuższy, o ile gwarantują to producenci tych urządzeń i materiałów.
3) na panele fotowoltaiczne: 15 lat od daty końcowego odbioru Przedmiotu umowy,
potwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z umową, bez wad z
zastrzeżeniem, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia
na okres dłuższy, o ile gwarantuje to producent tych urządzeń.
5. Akceptujemy warunki płatności;
6. Oświadczam/y, że
a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia znak: ZP.271.4.2016.AP
oraz jej modyfikacjami* i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
c) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz jej
modyfikacjami* i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
d) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
e) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zostały one przez nas zaakceptowane,
f) zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na
wskazanych w SIWZ i ofercie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
g) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego
postępowania, oraz że nie posłużyliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności.
h) nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
i) niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na
stronach:…………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
niniejszego postępowania*
j) podwykonawcy zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia***:
Lp

Podwykonawca
(nazwa, adres)

Część zamówienia (zakres
rzeczowy)

k)ofertę niniejszą składam(y) na ……………..kolejno ponumerowanych stronach.
l) wraz z OFERTĄ składam(y) następujące dokumenty i **:
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………
UWAGA:
*) niepotrzebne skreślić
**) jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem
***) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy oraz gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

……………………………………………
(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA

Wykonawcy)

...........................................................
( pieczęć firmy Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w
Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.4.2017.AP)

Załącznik nr 1a

Formularz cenowy.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM – DACH SKOŚNY
Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - dach

skośny

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Komponent

Ilość

Jednostka

Panel fotowoltaiczny – 250Wp
Inwerter sieciowy - 2,5 kW
Okablowanie AC
Okablownie DC
Zabezpieczenia przepięciowe DC
Zabezpieczenia po stronie AC
Instalacja odgromowa
Stelaż
Złączki
Montaż
Podłączenie elektryczne
Dokumentacja zgłoszeniowa

10
1
15
50
1
1
1
2,5
4
2,5
1
1

szt.
szt.
mb
mb
szt.
szt.
szt.
kWp
szt.
kWp
szt.
szt.

Cena netto za
sztukę

Razem netto

Razem brutto

Razem kwota netto (stawka ryczałtowa) :
Podatek VAT (8%):
Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) :
Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zlokalizowanych w kierunku południowym dach skośny
Koszt całkowity netto:
Podatek VAT (8%):
Koszt całkowity brutto:

107

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU WSCHÓD-ZACHÓD – DACH SKOŚNY
Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku wschód-zachód dach skośny

L.p.
1
2
3
4

Komponent

Ilość

Jednostka

Panel fotowoltaiczny - 250Wp
Inwerter sieciowy - 2,0 kW
Okablowanie AC
Okablownie DC

10
1
15
50

szt.
szt.
mb
mb

Cena netto
Razem netto Razem brutto
za sztukę

5
6
7
8
9
10
11
12

Zabezpieczenia przepięciowe DC
Zabezpieczenia po stronie AC
Instalacja odgromowa
Stelaż
Złączki
Montaż
Podłączenie elektryczne
Dokumentacja zgłoszeniowa

1
1
1
2,5
4
2,5
1
1

szt.
szt.
szt.
kWp
szt.
kWp
szt.
szt.

Razem kwota netto (stawka ryczałtowa) :
Podatek VAT (8%):
Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) :
Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zlokalizowanych w kierunku wschódzachód - dach skośny
Koszt całkowity netto:
Podatek VAT (8%):
Koszt całkowity brutto:

38

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY
5,0 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM ORAZ WSCHÓDZACHÓD – DACH SKOŚNY
Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 5,0 kWp, zorientowanych w kierunku południowym oraz
wschód-zachód - dach skośny

L.p.
1
2
3
4
5
6
7

Komponent

Ilość

Jednostka

Panel fotowoltaiczny - 250Wp
Inwerter sieciowy - 5.0 kW
Okablowanie AC
Okablowanie DC
Zabezpieczenia przepięciowe DC
Zabezpieczenia po stronie AC
Instalacja odgromowa

20
1
30
100
1
1
1

szt.
szt.
mb
mb
szt.
szt.
szt.

Cena netto
Razem netto Razem brutto
za sztukę

8
9
10
11
12

Stelaż
Złączki
Montaż
Podłączenie elektryczne
Dokumentacja zgłoszeniowa

5
4
5
1
1

kWp
szt.
kWp
szt.
szt.

Razem kwota netto(stawka ryczałtowa):
Podatek VAT (23%):
Razem kwota brutto(stawka ryczałtowa):
Liczba instalacji o mocy 5 kWp, zorientowanych w kierunku
południowym dach skośny
Koszt całkowity netto (stawka ryczałtowa):
Podatek VAT (23%):
Koszt całkowity brutto (stawka ryczałtowa:

2

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM – GRUNT

Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - grunt

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komponent

Ilość

Jednostka

Panel fotowoltaiczny - 250Wp
Inwerter sieciowy - 2,5 kW
Okablowanie AC
Okablownie DC
Zabezpieczenia przepięciowe DC
Zabezpieczenia po stronie AC
Instalacja odgromowa
Stelaż
Złączki
Montaż

10
1
30
100
1
1
1
2,5
4
2,5

szt.
szt.
mb
mb
szt.
szt.
szt.
kWp
szt.
kWp

Cena netto
za sztukę

Razem netto

Razem brutto

Podłączenie elektryczne
Dokumentacja zgłoszeniowa

11
12

1
1

szt.
szt.

Razem kwota netto (stawka ryczałtowa) :
Podatek VAT (23%):
Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) :

Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku
południowym - grunt
Koszt całkowity netto:
Podatek VAT (23%):
Koszt całkowity brutto:

3

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM – DACH PŁASKI

Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku
południowym - dach płaski

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komponent

Ilość

Jednostka

Panel fotowoltaiczny - 250Wp
Inwerter sieciowy - 2,5 kW
Okablowanie AC
Okablownie DC
Zabezpieczenia przepięciowe DC
Zabezpieczenia po stronie AC
Instalacja odgromowa
Stelaż
Złączki
Montaż

10
1
15
50
1
1
1
2,5
4
2,5

szt.
szt.
mb
mb
szt.
szt.
szt.
kWp
szt.
kWp

Cena netto
Razem netto Razem brutto
za sztukę

11
12

Podłączenie elektryczne
Dokumentacja zgłoszeniowa

1
1

szt.
szt.

Razem kwota netto (stawka ryczałtowa) :
Podatek VAT (8%):
Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) :

Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku
południowym - dach płaski
Koszt całkowity netto:
Podatek VAT (8%):
Koszt całkowity brutto:

1

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM – DACH SKOŚNY,
BUDYNEK GOSPODARCZY

Kosztorys dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - dach
skośny, budynek gospodarczy

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Komponent

Ilość

Jednostka

Panel fotowoltaiczny - 250Wp
Inwerter sieciowy - 2,5 kW
Okablowanie AC
Okablownie DC
Zabezpieczenia przepięciowe DC
Zabezpieczenia po stronie AC
Instalacja odgromowa
Stelaż
Złączki
Montaż
Podłączenie elektryczne
Dokumentacja zgłoszeniowa

10
1
15
50
1
1
1
2,5
4
2,5
1
1

szt.
szt.
mb
mb
szt.
szt.
szt.
kWp
szt.
kWp
szt.
szt.

Razem kwota netto ( stawka ryczałtowa) :

Cena netto
za sztukę

Razem
netto

Razem brutto

Podatek VAT (23%):
Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) :

Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zlokalizowanych w kierunku południowym
3
dach skośny, budynek gospodarczy
Koszt całkowity netto:
Podatek VAT (23%):
Koszt całkowity brutto:
Razem cena netto:………… …zł słownie………………....................................…………….zł
Razem podatek VAT:……….…zł słownie………………………… ……………………………zł
Razem cena brutto:……………zł słownie……………………………………………….. .……zł
……………………………………………
(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA

Wykonawcy)

...........................................................
( pieczęć firmy Wykonawcy)
Przetarg nieograniczony na zadanie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w
Gminie Mniszków” (znak ZP. 271.4.2017.AP)

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:„ Montaż mikroinstalacji

prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”
Oznaczenie sprawy: RB.271.4.2017.AP
Zamawiający:

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

Adres Wykonawcy

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia.
Oświadczam(y), że na dzień składania ofert:
1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
części V ust.1, ust.2 pkt: 1, 2a, 2b, 3a, 3b Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w ogłoszenia o zamówieniu.
2.Wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy
wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na warunkach określonych w art.
22a pzp. (wypełnić jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących
podmiotów:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(należy wskazać podmiot/podmioty)
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy
wykonawca

polegając

na

zdolnościach

lub

sytuacji

innych

podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Wykaz dokumentów:

a) ………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………

3.Wykazanie, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp (wypełnić jeżeli dotyczy).
Oświadczam,

że

zachodzą

w

stosunku

do

mnie

podstawy

wykluczenia

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust.

5

ustawy

Pzp).

Jednocześnie

oświadczam,

że

w

związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze
…...........................................................................……………………..............................……
…………………………………………………………………………………
…...........................................................................……………………..............................……
…………………………………………………………………………………

4.Wykazanie, że nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a
ust. 1 pzp podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 Pzp. (wypełnić jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa
w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 Pzp:

1) ……………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………

5.Wykazanie, że nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy
wykluczenia.

1) …………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………
6.Oświadczenie o nie przedstawianiu informacji wprowadzających w błąd
zamawiającego,

przedstawianiu

wymaganych

dokumentów

oraz

nie

podejmowaniu bezprawnych działań.
Oświadczam, że:

1) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam
wykluczeniu, spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataiłem
tych informacji;
2) jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawiłem informacji
wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
4) bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) Prawdziwość

powyższych

danych

potwierdzam(-y)

własnoręcznym

podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

