
 

 

Załącznik nr 1 

Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce  
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” – budowa instalacji fotowoltanicznej 

oraz modernizacja stacji transformatorowej . 

Znak Sprawy: TI-ZAM/1/2018    

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o. 

ul. Narutowicza 35A 

21-500 Biała Podlaska 

Polska 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

                                                           
1
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



 

 

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1). zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2). gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej modyfikacji. 

3). zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 

a) cena netto: 

……………………………………………………………………………………... PLN, 

(słownie: …………………………………………………………………………… zł), 

na którą składają się koszty jednostkowe poszczególnych działań Wykonawcy w 
ramach przedmiotu zamówienia: 

L.p. Działanie Cena netto 

1 Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne.- kpl.1  

1.1 Montaż konstrukcji wsporczych pod panele 
fotowoltaiczne – konstrukcja balastowa dla dachu 
płaskiego- kpl 1 

 

1.2 Montaż konstrukcji wsporczych pod panele 
fotowoltaiczne – konstrukcja balastowa dla dachu 
skośnego – kpl. 1 

 

1.3 Montaż balastu na konstrukcjach wsporczych paneli 
fotowoltaicznych- kpl. 1 

 

2. Montaż paneli fotowoltaicznych na przygotowanych 
konstrukcjach wsporczych – panele 270W- szt. 402 

 

3 Montaż inwerterów  

3.1 Montaż inwertera 20 kW- szt. 4  

3.2 Montaż inwertera 10 kW- szt. 2  

4. Montaż instalacji DC i AC  

4.1 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub lub na 
estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5kg/m – 
kabel solarny DC 6mm2- 500m. 

 

4.2. Układanie kabli w rurkach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m – kabel solarny DC 
6mm2- 200m. 

 



 

 

4.3. Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 
0,6m kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0,8m – 
150m. 

 

4.4 Nasypanie warstyw piasku na dnie rowu kablowego 
o szerokości do 0,4m- 150m ( krot.2) 

 

4.5. Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na 
estakadach do 1 kg/m – połączenia inwertera  ze 
złączem RNN – 20m. 

 

4.6 Układanie kabli układanych ręcznie w rowach 
kablowych , kabel do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią 
kalandrowaną z PCV uplastycznionego- połączenie 
złącza inwertora za złączem RNN – 70m. 

 

4.7. Układanie kabli układanych ręcznie w rowach 
kablowych , kabel do 5,5 kg/m, przykrycie kabla folią 
kalandrowaną z PCV uplastycznionego- połączenie 
złącza  RNN ze stacja transformatorową – 165m. 

 

4.8. Układanie kabli w rurkach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych, kabel do 5,5 kg/m – połączenie złącza 
RNN ze stacją transformatorową – 10m. 

 

4.9. Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna 
wykopu do 0,4m, kategoria gruntu III,  głębokość do 
0,6m - 150m. 

 

4.10. Urzadzenia rozdzielcze ( zestawy) na fundamentach 
, masa ponad 20 kg, na fundamencie 
prefabrykowanym – złącze RNN- szt. 1 

 

4.11. Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój 
bednarki do 120mm2- instalacja uziemiająca – 150m. 

 

4.12. Badanie uziemienia i ochrony odgromowej- szt. 4  

4.13 Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej , 
obwód DC pomiar pierwszy – pomiar 20  

 

4.14 Badanie linii napowietrznych , kablowych na nap. Do 
30 kV odcinek linii kablowej na napięcie do 1 kV- 
odcinek 7 

 

5. Stacja transformatorowa  

5.1. Modernizacja rozdzielnicy SN w stacji 
transformatorowej- kpl 1 

 

5.2. Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego- 
kpl. 1 

 

5.3. Modernizacja rozdzielnicy nN- kpl. 1  



 

 

6.  Dostawa i instalacja systemu zarządzania energią – 
kpl. 1 

 

 

b) podatek VAT 

……………………………………………………………………………………... PLN 

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

c) całkowitą cenę Oferty (cena brutto w tym podatek VAT) 

……………………………………………………………………………………... PLN 

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

4). podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia, 

5). gwarantujemy, że Roczny całkowity koszt serwisu w Okresie Gwarancji Jakości i/lub 
Okresie Rękojmi za Wady obejmuje łączne koszty serwisu Przedmiotu Zamówienia, 
należny Wykonawcy, w tym: 

a) przeglądy okresowe,  

b) części szybko zużywające się,  

c) materiały i płyny eksploatacyjne (oleje, smary, inne) 

d) robocizna i dojazdy serwisantów 

nie przekroczy kwoty netto: ………………… PLN/rok 

(słownie: ………………………………………. zł/rok) 

6).  gwarantujemy:  Czas reakcji na awarię……………………….godzin            

7). niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

8). akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

9). w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję się zabezpieczyć umowę. 

10). składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia]2, 

11). nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia, 

12). na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) ,[żadne z informacji zawartych w ofercie 
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

                                                           
2
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 

 

nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]3 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(zapis cyframi) 

od do 

1    

2    

 

13). nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom  żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4: 

L.p. Nazwa części zamówienia 

1  

2  

 

14). Oferta została złożona na [.................]5 ponumerowanych stronach. 

 

5. PODPIS: 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość  

i data 

      

      

 

 

 

                                                           
3
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

5
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


