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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

UWAGA: WYPEŁNIA I PODPISUJE WYKONAWCA- CAŁOŚĆ 

 

       

     (pieczęć Wykonawcy) 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa:.................................................................................................................................... 

Adres: .............................................................................................................................. 

Województwo ............................................ Powiat..................................................... 

Kod:  ....................Tel./fax: ............................................................................................ 

REGON: ............................NIP...................................KRS/EDG............................................ 

INTERNET http:// ........................................................................ 

e-mail: .............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko  osoby upoważnionej do kontaktów 

................................................................... tel. .......................................................... 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na: 

1) Opracowanie audytów: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii, dla  

budynków należących do Zamawiającego zlokalizowanych w Sanoku przy ul. 800-lecia 26, 

Konarskiego 8, lipińskiego 10                                  

2) Opracowanie koncepcji zasilania obiektów Zamawiającego w media energetyczne                  

z wykorzystaniem OZE oraz sytemu zarządzania energią  

3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU), osobno dla trzech w/w 

lokalizacji, 

4) Opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z analizami: finansową oraz 

ekonomiczną, 

5) Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej, 

6) Przygotowanie oraz złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW wraz                      

z załącznikami.                                      

dla projektu pod nazwą Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie 

energią w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku . 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: …………………………… 

(słownie: ……………………………………………………………………………..……..).  
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w tym:  

 

1) Opracowanie audytów: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii, dla  

budynków należących do Zamawiającego zlokalizowanych w Sanoku przy ul. 800-lecia 26, 

Konarskiego 8, lipińskiego 10     

za cenę brutto: ……………………………  

(słownie: ……………………………………………………………………………..……..).                         

2) Opracowanie koncepcji zasilania obiektów Zamawiającego w media energetyczne                  

z wykorzystaniem OZE oraz sytemu zarządzania energią  

za cenę brutto: ……………………………  

(słownie: ……………………………………………………………………………..……..). 

3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU), osobno dla trzech w/w 

lokalizacji, 

za cenę brutto: ……………………………  

(słownie: ……………………………………………………………………………..……..). 

4) Opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z analizami: finansową oraz 

ekonomiczną, 

za cenę brutto: ……………………………  

(słownie: ……………………………………………………………………………..……..). 

5) Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej, 

za cenę brutto: ……………………………  

(słownie: ……………………………………………………………………………..……..). 

6) Przygotowanie oraz złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW wraz z 

załącznikami.                                      

za cenę brutto: ……………………………  

(słownie: ……………………………………………………………………………..……..). 

 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik 
nr 2 do zaproszenia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.07.2019 r.  
3. Oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; 
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia; 
4)  dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 
5) akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do 

zaproszenia. 
 

 
Data …………….. 

 
 
 

Podpis i pieczęć 
(Wykonawcy/ upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


