
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności  zasady 

konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach 

programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 

Innowacje.  

 
Nazwa postępowania: 

„Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na 
użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacji 

przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy 500 kW”. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
STANPOL SP. Z O.O.  
Aleja 3 Maja 44 
76-200 SŁUPSK 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa: ………………………………….. 

Siedziba: ………………………………. 

Nr telefonu: ……………………  Nr faksu: - 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………….. 

Nr NIP: …………………………..Nr KRS: - 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na roboty budowlane w związku z 
realizacją projektu składam ofertę na poniz szych warunkach: 

Wartos c  netto: ……………………..PLN (słownie ……………………………..) 

Cena (wartos c  brutto): ………………………….. PLN (słownie ………………………) 

 

Termin gwarancji: ………………………. 

Czas reakcji serwisu: …………………………………  

Ponadto oświadczam że: 
1) Na  wykonane roboty udzielam min. 24 miesięcy rękojmi i 36 miesięcy gwarancji.  
2) Gwarantuję wykonanie zamo wienia w terminie do dnia 31.12.2022r.  
3) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji 



 

przyszłego s wiadczenia umownego; 
4)  W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia  16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.); 

5) Zamo wienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzez en  i wykonamy zakres prac 
wynikający z opisu  przedmiotu zamo wienia z nalez ytą starannos cią, zgodnie z 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za oferowaną cenę; 

6) Zapoznalis my się tres cią ogłoszenia, projekto w budowlanych, przedmiaro w 
robo t, warunko w realizacji zamo wienia okres lonych w umowie, zdobylis my 
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej 
zastrzez en  oraz os wiadczamy, z e tres c  oferty odpowiada tres ci ogłoszenia; 

7) Uwaz amy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
8) Akceptuję bez zastrzez en  Wzo r Umowy i w przypadku uznania mojej oferty za 

najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzec  umowę w miejscu i terminie jakie 
zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

9) Os wiadczam iz : 
− całos c  zamo wienia okres lonego w niniejszym postępowaniu zamierzamy 

wykonac  siłami własnymi* 
− częs c  zamo wienia okres loną w załączniku do oferty pt. „podwykonawcy” 

zamierzamy wykonac  z udziałem podwykonawcy* 
 
 
 
 
....................................................dn. ....................2022r. 
                 Miejscowos ci 
 
 
 

.............................................................................. 
podpis upoważnionego przedstawiciela  

Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIA OSOBOWYCH I 
KAPITAŁOWYCH 

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności  zasady 

konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach 

programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 

Innowacje.  

 
Nazwa postępowania: 

„Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na 
użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacji 

przy ul. Kołobrzeska 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW”. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
STANPOL SP. Z O.O.  
Aleja 3 Maja 44 
76-200 SŁUPSK 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa: ………………………………….. 

Siedziba: ………………………………. 

Nr telefonu: ……………………  Nr faksu: - 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………….. 

Nr NIP: …………………………..Nr KRS: - 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na budowę demonstracyjnych 

instalacji PV produkujących prąd na uz ytek zakładu przetwo rstwa ryb STANPOL SP. z o.o. 

os wiadczam z e jestem / nie jestem* powiązany z Zamawiającym osobowo / kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upowaz nionymi do zaciągania zobowiązan  w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynnos ci związane 

z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 

polegające w szczego lnos ci na: 

 



 

1) uczestniczeniu w spo łce, jako wspo lnik spo łki cywilnej lub spo łki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziało w lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małz en skim, w stosunku pokrewien stwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewien stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………… 
(podpis i pieczęc  Oferenta) 

*niewłas ciwe skres lic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYKAZ ROBÓT 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności  zasady 

konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach 

programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 

Innowacje.  

 
Nazwa postępowania: 

„Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na 
użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacji 

przy ul. Kołobrzeska 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW”. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
STANPOL SP. Z O.O.  
Aleja 3 Maja 44 
76-200 SŁUPSK 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa: ………………………………….. 

Siedziba: ………………………………. 

Nr telefonu: ……………………  Nr faksu: - 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………….. 

Nr NIP: …………………………..Nr KRS: - 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jez eli okres 

prowadzenia działalnos ci jest kro tszy w tym okresie wykonałem, co najmniej dwa 

zamo wienia polegające na wykonaniu najmniej 3 zadan  (kontrakty) odpowiadających 

swoim rodzajem dostawom wraz robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamo wienia, z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmioto w na rzecz 

kto rych dostawy te zostały Wykonane. Przez „zadania odpowiadające rodzajem 

dostawom wraz robotami budowlanymi towarzyszącymi stanowiących przedmiot 

zamo wienia” zamawiający rozumie zadania polegające na wykonaniu 3 (zamo wien  ) 

instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej większej niz  50 kWp kaz da. 



 

Lp. Zamawiający Zakres robót 
Wartość robót 

[brutto ] 
Termin 

realizacji 

1.     

2.    
 

 

3. 
 

  
 

 

 

 

 

…………….…………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej z ramienia Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYKAZ OSÓB 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności  zasady 

konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach 

programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 

Innowacje.  

 
Nazwa postępowania: 

„Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na 
użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacji 

przy ul. Kołobrzeska 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW”. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
STANPOL SP. Z O.O.  
Aleja 3 Maja 44 
76-200 SŁUPSK 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa: ………………………………….. 

Siedziba: ………………………………. 

Nr telefonu: ……………………  Nr faksu: - 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………….. 

Nr NIP: …………………………..Nr KRS: - 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

- dysponuje min. 1  osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania 

robotami budowlanymi w branz y elektrycznej,  

- dysponuje min. 2  osobami posiadającymi uprawnienia do eksploatacji instalacji 

elektrycznych o mocy powyz ej 1 kV.  

Lp. Imię Nazwisko Rodzaj uprawnień  Numer uprawnień  

1.  

 

  

2.   

 

  



 

3. 
 

   

 

 

 

 

…………….…………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej z ramienia Wykonawcy 

 

 

 

 


