
 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający: 

Nazwa LUBEX JAN WŁADYKA 

Forma prawna Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 
mikroprzedsiębiorstwo 

Numer REGON 005442100 

Numer NIP 8520402588 

 
Dane teleadresowe Zamawiającego: 

Adres do korespondencji Cukrowa / 12f, 71-004 Szczecin 

E-mail lubex@lubex-galwanotechnika.pl 

Tel. 501 572 141 

Godziny pracy 8.00-16.00 

Osoba do kontaktu 
(przedstawiciel 
Zamawiającego) 

Jan Władyka 

 
2. DANE OFERENTA 

Nazwa  
 

Adres  
 

Tel./Fax  
 

E-mail do kontaktów 
w sprawie oferty  

 
 

Nr KRS (ew. nr CEIDG)  
 

Nr REGON  
 

 
Nr NIP 

 

 
3. OFERTA  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na Budowę i montaż instalacji 
fotowoltaicznej z dnia 28.02.2017 r. w  ramach projektu: Budowa mikroinstalacji 
fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp w firmie Lubex Jan Władyka współfinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie RPZP.02.10.00 
Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się 
wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym, mając na względzie cel i charakter Projektu oraz uwarunkowania związane z jego 
realizacją z funduszy UE.  



 
 
 
Przedmiotowe zamówienie zobowiązuje się wykonać na następujących oferowanych przeze 
mnie warunkach:  
 

 
Kryterium 1: Cena  

 

 

Kryterium 2: Czas reakcji serwisu 
Brzmienie kryterium Punktacja  Oświadczam, że:   

 
 

Czas reakcji serwisu 

 

 Od 49 do 72 h – 0 pkt. 

 Od 24 do 48 h – 10 pkt  

 Poniżej 24 h – 20 pkt 

 
Deklaruję czas reakcji:  
 
………………………….  godzin  
 
 
 

 
 

Kryterium 2: Okres gwarancji sprawności paneli fotowoltaicznych 
Brzmienie kryterium Punktacja  Oświadczam, że:   

 
 
 
Okres gwarancji sprawności 
paneli fotowoltaicznych 

 sprawność po 10 
latach – min. 90% i po 
25 latach – min. 80% - 
0 pkt 

 

 sprawność po 10 
latach – powyżej 95% 
i po 20 latach – 
powyżej 85% - 20 pkt 

 

 
Deklaruję sprawność po 10 
latach:   
 
………………………….  % 
 
 
i po 25 latach:  
 
 
……………………………% 
 
 

Na potwierdzenie 
przedkładam specyfikację 
techniczną paneli,  z której 
wynika, ze ww. kryterium jest 
spełnione.  

 

Brzmienie kryterium Cena netto VAT Cena ogółem 

brutto 

 

Cena 

 

 
 

 



 
 
 

Kryterium 3: Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie 
Brzmienie kryterium Punktacja  Oświadczam, że:   

 
 
 

Wytrzymałość mechaniczna na 
obciążenie 

 8000 Pa – 0 pkt 

 Powyżej 8000 Pa – 10 
pkt 

 

 
Deklaruję wytrzymałość 
mechaniczną na obciążenie: 
 
………… Pa 
 
 

Na potwierdzenie 
przedkładam specyfikację 
techniczną paneli,  z której 
wynika, ze ww. kryterium jest 
spełnione. 
 
 

 
 

4. OŚWIADCZENIA OFERENTA 
 
1) Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2) Oferenta, jako osoba upoważniona do 
złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,  niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą 
i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że: 

 

 Spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym zamówieniu, 

 Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego 
upadłości, 

 Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, 

 Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

 Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

 Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą 
realizację zamówienia, 

 Oświadczam, że osoba  / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie 
zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. 
a) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na:   



 
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
c) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa. 
 
 
 
 
 
………………………………..    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 
 

 
 

2) Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2) Oferenta, jako osoba upoważniona do 
złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,  niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą 
i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne 
do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-
organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  
 
 
 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 

 
3) Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2) Oferenta, jako osoba upoważniona do 
złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,  niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą 
i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam uprawnienia do wykonywania  działalności 
/ czynności związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia (jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania) 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 

 
 
4) Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2) Oferenta, jako osoba upoważniona do 
złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,  niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą 
i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania 
zamówienia tj.  wykazuję, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a 



 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonałem co 
najmniej trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 39 kWp, w tym co najmniej jedną 
instalację wykonano dla budynku przemysłowym (z załączeniem dowodów określających czy roboty 
te  zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone).  
 

Instalacja Moc instalacji 
(kWp) 

Data odbioru prac Opis instalacji 
(budynek mieszkalny/ 

przemysłowy…) 

Instalacja nr 1  
 

  

Instalacja nr 2  
 

  

Instalacja nr 3  
 

  

W załączeniu przedkładam kopie dokumentów poświadczające wykonanie prac. (np. poświadczenia, 
protokoły odbioru).  
 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 

 
5) Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2) Oferenta, jako osoba upoważniona do 
złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,  niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą 
i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 
 
 
a) Nie będę korzystać z podwykonawców.  
 
 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 

 
 
b) Dysponuję co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. 
posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii 
(zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.  
 
 
 
 



 
 

 
Imię i nazwisko 

 
Posiadane kwalifikacje 

 
 
 
 

 

 
W załączeniu przedkładam kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje.  
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 

 
 
c) Dysponuję kierownikami robót elektrycznych i konstrukcyjnych, posiadających uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w swoich branżach bez ograniczeń.  

 
Imię i nazwisko 

 
Posiadane uprawnienia  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
W załączeniu przedkładam kopie dokumentów poświadczające posiadane uprawnienia.  
 
 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 

 
 
 
Oświadczenia kierowników robót: 
 
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………….  oświadczam, że godzę się na 
przebywania na budowie przez cały okres realizacji zamówienia. 
 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis kierownika robót/ 
 



 
 
 
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………….  oświadczam, że godzę się na 
przebywania na budowie przez cały okres realizacji zamówienia. 
 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis kierownika robót/ 
 
 
 
6) Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2) Oferenta, jako osoba upoważniona do 
złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,  niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą 
i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że: 
a) Deklaruję maksymalny czas reakcji serwisu 72 h od daty zgłoszenia.  
b) Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów 
składowych instalacji wynosi:  

 moduły fotowoltaiczne: nie mniej niż 10 lat, 

 falowniki: nie mniej niż 5 lat, 

 konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat 
c) Oferowana przeze mnie instalacja spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu Ofertowym. 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 

 
7)  Wziąłem udział w wizji  lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe.  
 
 
Potwierdzenie powyższego faktu stwierdza Inwestor – „Lubex” Jan Władyka  
 
 
Szczecin, ……………………..    ……………………………………………………………. 
/Miejscowość i data/    /podpis i pieczęć Inwestora- „Lubex” Jan Władyka / 
 
 

5. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 
Przedkładam następujące dokumenty (oryginalne lub poświadczone za zgodność przez osobę 
uprawnioną): 
 

OPIS DOKUMNETU Krótki opis (nazwa) i liczba załączników 
(kart) 

 
Zapytanie ofertowe  
(parafowane przez Oferenta) 
 

 
Parafowane zapytanie ofertowe, ___ k. 



 
 
Odpis /wydruk z KRS / CEIDG) 
 
 

 
Odpis / wydruk z ______, k. ____. 

Kopie dokumentów poświadczające 
wykonanie prac. (np. poświadczenia, 
protokoły odbioru) 
 

 
Kopie za zgodność z oryginałem ___ k. 

Kopie dokumentów poświadczające 
posiadane kwalifikacje tj. certyfikaty 
potwierdzające kwalifikacje do 
instalowania odnawialnych źródeł energii 
(zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o 
odnawialnych źródłach energii) lub ważne 
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci 
 

 
 
 
Kopie za zgodność z oryginałem ___ k. 

Kopie dokumentów poświadczające 
posiadane uprawnienia kierowników 
robót  

Kopie za zgodność z oryginałem ___ k. 

Dokument przedstawiający podstawowe 
parametry instalacji fotowoltaicznej wg 
kryteriów wymienionych w pkt 3.2.1 
Zapytania Ofertowego wraz ze 
specyfikacją urządzeń  

 
Oryginał ____ k.  

Specyfikacja techniczna paneli,  z której 
wynika, spełnienie kryterium  „Okres 
gwarancji sprawności paneli 
fotowoltaicznych”  

 
Kopie za zgodność z oryginałem ___ k. 

Specyfikacja techniczna paneli,  z której 
wynika, spełnienie kryterium 
„Wytrzymałość mechaniczna na 
obciążenie”  

 
Kopie za zgodność z oryginałem ___ k. 

 
Niniejsza oferta jest ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 
 
 
 
………………………………….    ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data     /podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  
z załączonym pełnomocnictwem/ 
 
/pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo 
parafowane/ 


