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Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego 01/08/2019/JJ 

FORMULARZ OFERTY 

Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: dostawa czterech magazynów energii do 
czterech synchronicznych elektrowni wiatrowych, z przyłączeniem do sieci SN oraz wytworzenie, dostawa, 
montaż, przekazanie do użytkowania i serwis czterech synchronicznych elektrowni wiatrowych,  budowa 
infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i cztery magazyny energii. 

 

Oznaczenie Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy    

Siedziba Wykonawcy    

Nr telefonu    

Nr faxu    

Adres e-mail    

NIP    

REGON    

KRS/ inny rejestr    

Adres do 
korespondencji/ dane 
pełnomocnika*: 
 
 
 
 
 
 

 

*Jeżeli został ustanowiony 

Oznaczenie Zamawiającego: 

PROMET-PLASC S.C. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 
(dalej jako „Zamawiający”) 

siedziba Godzikowice 50A, 55-200 Oława 
adres korespondencyjny: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 
NIP 9120001797 
REGON 931002254 
Telefon +48 71 757 23 02 
e-mail promet71@wp.pl  
Punkt kontaktowy:   Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 
Osoba do kontaktów: Andrzej Jeżewski  
Adres strony internetowej Zamawiającego www.promet-plast.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona 
jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

www.promet-plast.pl 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie ZAPYTANIA OFERTOWEGO o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybór 
generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: dostawa czterech magazynów energii do czterech 
synchronicznych elektrowni wiatrowych, z przyłączeniem do sieci SN oraz wytworzenie, dostawa, montaż, 
przekazanie do użytkowania i serwis czterech synchronicznych elektrowni wiatrowych,  budowa 
infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i cztery magazyny energii, realizowana w ramach projektu 
„Innowacyjny sposób wytwarzania i magazynowania energii w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego 

mailto:promet71@wp.pl
http://www.promet-plast.pl/
http://www.promet-plast.pl/
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EKO”, składam/ składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach – zwanej dalej SIWZ oraz: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w niżej wskazanym zakresie zgodnie z postanowieniami SIWZ na 
następujących warunkach istotnych dla oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ, za 
kwotę: 
a. Całość zamówienia**: 

Lp. Kryterium Wartości 

1. Cena netto w walucie PLN   

2. Moc zainstalowana znamionowa generatorów  

3. Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu 
gwarancyjnego do 15 roku od dnia odebrania elektrowni 
wiatrowych i magazynów energii włącznie 

 

4. Pojemność magazynu energii  

5. Termin realizacji zamówienia  

b. I Część zamówienia**: 

Lp. Kryterium Wartości  

1. Cena netto w walucie PLN zakupu  

2. Pojemność znamionowa pojedynczego magazynu energii  

3. Moc inwertera  

4. Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu 
gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku od dnia 
odebrania magazynów energii włącznie 

 

5. Zdolność generowania mocy biernej w trybie 
ładowania/rozładowania 

 

6.  Referencje (w MWh)  

c. II Część zamówienia**: 

Lp. Kryterium Wartości 

1. Cena netto w walucie PLN zakupu  

2. Moc zainstalowana znamionowa  

3. Koszt pełnego serwisowania po upływie okresu 
gwarancyjnego do 15 roku od dnia odebrania elektrowni 
wiatrowych włącznie 

 

4. Moc elektrowni  

5. Referencje (w MW)  

d. III Część zamówienia**: 

Lp. Kryterium Wartości 

1. Cena netto w walucie PLN zakupu   

2. Terminy płatności  

3. Referencje   

**Niepotrzebne skreślić 

2. Zobowiązuję/ zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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3. Oświadczam/ oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczam/ oświadczamy, że niniejsza oferta uwzględnia wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 
związku z realizacją zamówienia w zakresie określonym w SIWZ oraz jej załącznikach, w przypadku wyboru 
niniejszej oferty. 

5. Oświadczam/ oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej 
dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach 
numer od [_] do [_] stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione.** 

**Niepotrzebne skreślić 

6. Oświadczam/ oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, a także wszelkimi jej załącznikami oraz Istotnymi 
Postanowieni Umowy, które są integralną częścią SIWZ oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez 
Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

7. Oświadczam/ oświadczamy, że ofertę składamy na [_] stronach. 
8. Oświadczam/ oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
9. Oświadczam/ oświadczamy, że nie zamierzam/ zamierzamy powierzyć podwykonawcom żadnej części 

zamówienia. Oświadczam/ oświadczamy że następujące części zamówienia zamierzam/ zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom:** 

Lp. Określenie części zamówienia 

1.  

2.  

3.  

**Niepotrzebne skreślić 

10. Wadium w kwocie PLN [_] (słownie: [_]) zostało wniesione w dniu [_] w formie [_]. Wadium wpłacone w 
pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy prowadzony w [_] o numerze [_]. 

11. Oświadczenie w przedmiocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w załączeniu. 
12. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

13. Podpis/ podpisy: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię 
osoby 
umocowanej do 
podpisania oferty 

Podpis osoby 
umocowanej do 
podpisania oferty 

Miejscowość, 
data 

1.     

2.     

3.     

 


