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Załącznik nr 3 do SIWZ 

OFERTA z dnia …… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert z dnia….……………………zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci 

dostawy i uruchomienia układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej 

w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW wraz z 

kompletną, dźwiękoizolacyjną obudową kontenerową do zabudowy na zewnątrz. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

JMP FLOWERS POWER Sp. z o.o. 

ul. Zielona 46 

08-540 Stężyca 

NIP: 7123318223 

…………………………….. 

 

II. OFERENT: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ul. ………………………………………………….nr telefonu………....nr faksu………....... wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ………….., ……Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr…………….. NIP…………….., REGON………………. 

Kapitał zakładowy………………………………………. 

 

Osoba kontaktowa …………………….nr telefonu………………, email:………………………….. 

 

 

III. OFEROWANA CENA  I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Całkowita cena za realizację przedmiotu Kontraktu wynosi (Cena): 

Cena netto: ……………………….. 

 (słownie: …………………………………………………………………………………………….) 
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Wartość podatku VAT: ……………………….. 

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

Cena brutto: ……………………….. 

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

 

 

w tym cena za : 

a) Wykonanie oraz dostarczenie układu wysokosprawnej produkcji energii 

elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa wraz z montażem kompletnej 

jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW. 

Cena netto: ……………………….. 

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

Wartość podatku VAT: ……………………….. 

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

Cena brutto: ……………………….. 

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

b) Dostawę wraz z montażem kompletnej, dźwiękoizolacyjnej obudowy 

kontenerowej do zabudowy na zewnątrz na potrzeby układu wysokosprawnej 

produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu. 

Cena netto: ……………………….. 

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

Wartość podatku VAT: ……………………….. 

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

Cena brutto: ……………………….. 

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

 

2. Termin wykonania umowy ………… 
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3. OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że przedkładana oferta obejmuje pełny zakres usług określony w SIWZ wraz z 

Załącznikami oraz z wyjaśnień uzyskanych w czasie prowadzonego przetargu; 

2. Oświadczam o zapoznaniu się z wymaganiami przyszłego Kontraktu (Załącznik nr 2) i jego 

akceptacji; 

3. Oświadczam, o zapoznaniu się z wszystkimi elementami dokumentacji technicznej, nie 

wnoszeniem do niej zastrzeżeń, w tym co do jej zupełności lub prawidłowości oraz 

potwierdzeniem, iż uwzględniono wszystkie jej elementy w oferowanej cenie (netto). 

4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalny terminie: w dniu 

……………………………(w terminie ……. miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy). 

5. Wynagrodzenie płatne będzie minimum …. dni od daty doręczenia prawidłowej faktury, 

wystawionej po zatwierdzeniu wykonania zamówienia. Za datę zapłaty uznanej się termin 

datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Oferta jest ważna  ………dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

7. Oferujemy …... (……………..) miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia na wykonane przez nas roboty budowlane oraz gwarancję producenta na 

wszystkie zastosowane materiały, maszyny i urządzenia wchodzące w skład wyposażenia. 

8. Oświadczenie, o zobowiązaniu do podpisania umowy serwisowej na bazie podanych 

kosztów, która będzie rozliczana w oparciu o koszty serwisu przeliczone MWh 

wyprodukowanej en. elektrycznej. 

 

 

………………………………………………. 

Podpis Oferenta  

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
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Załącznik 1 do formularza oferty 

…………………………….. 

(Miejscowość i data) 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………… 

(Dane Oferenta) 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

  

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo 
w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

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

(data i czytelny podpis Oferenta) 
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Załącznik 2 do formularza oferty 

 

…………………………….. 

(Miejscowość i data) 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………… 

(Dane Oferenta) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 Z POSTĘPOWANIA 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu, ponieważ: 

 

1. Nie należę do Oferentów, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili istotną szkodę względem JMP Flowers Power Sp. z o.o., nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie. 

2. Nie należę do Oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie 
upadłościowe. 

3. Nie należę do Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

4. Nie należę do osób prawnych oraz Spółek, których wspólnika lub urzędującego członka 
władz zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych. 
5. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub 

kapitałowo z JMP Flowers Power Sp. z o.o. 
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
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związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

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

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

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

         (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


