
 

 

 
(pieczęć wykonawcy)                                                       …………………………, dnia …………….. 
                 (miejscowość) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY 

na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej 

 

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY 

pod nazwą  

 

SPORZĄDZENIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA PROJEKTU 

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA 

TERENIE GMINY SOLINA” 

 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Solina ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 

 

TEL.  134692118      FAX. 134692321    E-MAIL  a.orlowski@esolina.pl 
                         (pracownika merytorycznego) 

 

2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu. Adam Orłowski 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zapytania jest sporządzenie audytów energetycznych dla potrzeb projektu „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina”. W ramach niemniejszego pracowania wykonawca 

ma wykonać audyty energetyczne dla następujących obiektów: 

a) Zespół Szkół w Wołkowyi  

b)  Zespół Szkół w Bóbrce 

c)  Szkoła Podstawowa w Berezce   

d)  Świetlica Wiejska w Myczkowcach 

e) Szkoła Podstawowa w Myczkowcach 

f) Budynek Urzędu Gminy Solina w Polańczyku 

g) Budynek Gminnego Zakładu Komunalnego w Polańczyku 

 

Audyty mają być wykonane zgodnie w wymogami ustawowymi (w szczególności: Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz 

części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego). 

 

4. Wymagania związane z wykonaniem: 

a) termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2015r. 

b) okres gwarancji - nie dotyczy. 

c) warunki płatności - przelew 21 dni. 

d) z chwilą zapłaty wynagrodzenia przechodzą w całości na zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe. 

 

5. Forma złożenia oferty :  

Ofertę na niniejszym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2015r.  

( pisemnie – listem lub osobiście, faksem, e-mailem). 

 

Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej 

na Zamawiającego i opatrzonej napisem :  

SPORZĄDZENIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA PROJEKTU 

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA 

TERENIE GMINY SOLINA” 

* w przypadku braku  potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy 

 

 



WYPEŁNIA WYKONAWCA 

 

Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE 

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………...…REGON...........................TEL/FAX.................................................... 

E-MAIL........................................................ 

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto : ………….………………zł 

słownie netto : ………………………………………….……………………………..zł 

cenę brutto : ………………………………………… zł 

słownie brutto : ………………………………………….……………………………zł 

podatek VAT : ……………………………………... zł 

słownie podatek VAT : ………………………………….……………………………zł 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są : 

a) …………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………………….. 

d) ………………………………………………………………………………………….. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeżeń, że: 

1) Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania     

    wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli: 

     a)   złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania, 

     b)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał     

           przeznaczyć na realizację zamówienia, i kwota ta nie może zostać zwiększona, 

     c)   wystąpią inne ważne przyczyny powodujące, że wybór wykonawcy nie leży w   

           interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili wysłania  

           zapytania ofertowego, 

2)   nie przysługują mi do Zamawiającego żadne roszczenia związane z zamknięciem   

      postępowania bez wyboru wykonawcy. 

 

 

 

……………………,dnia………...   …………………………………… 
           (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

                 (pieczęć Wykonawcy)     

 

 

 

           


