Załącznik nr 6 Regulaminu naboru grantobiorców - III edycja
Formularz Oferty Wykonawcy
(instalacja PV)
DANE WYKONAWCY
Nazwa:
Adres siedziby:
NIP:
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ
Imię i nazwisko: e-mail/
telefon:

Oferta dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do ……………kWp na budynku
zlokalizowanym pod adresem:
………………………………………………………………………………………………………….
realizowanego ramach projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
na terenie gminy Zambrów – III edycja”, dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
Składam ofertę w wysokości brutto ………. zł
(słownie…………………………………...………………….….)
Podatek VAT w kwocie: ………………………….. zł
Zakres oferty obejmuje:
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej:
- opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji,
- schemat technologiczny,
-

plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i
zakresu robót oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację ich wykonywania,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

2. Projekcję przedstawiającą przewidywaną produkcję energii dla wykonanej instalacji.
3. Systemu monitorowania produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z możliwością zdalnej
weryfikacji produkcji energii.
4. Wykonanie testów i pomiarów końcowych.
5. Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych.
6. Przygotowanie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej

7. Wykonanie testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.
8. Instruktaż użytkownika instalacji fotowoltaicznej
Do wykonania przedmiotu oferty deklaruję zastosować
L.p.

Producent i model urządzenia

1.

Moduły fotowoltaiczne

2.

Falownik fotowoltaiczny

3.

Optymalizatory mocy

4.

Konstrukcję wsporczą

Liczba

Na przeprowadzone prace montażowe i urządzenia udzielę rękojmi ………. miesięcy

W okresie rękojmi deklaruję czas reakcji serwisu ………….. godzin

Termin ważności oferty …………………………………
Jednocześnie oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności a oferta
spełnia minimalne wymagania określone w Regulaminie naboru do projektu „„Budowa instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów – III edycja”
współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ofertę sporządził: ………………………………………….

Miejsce i data

Imię, nazwisko, podpis,

Formularz Oferty Wykonawcy
(kolektory słoneczne)
DANE WYKONAWCY
Nazwa:
Adres siedziby:
NIP:
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ
Imię i nazwisko: e-mail/
telefon:

Oferta dotyczy zakupu i montażu instalacji solarnej na potrzeby ………….. osób na budynku
zlokalizowanym pod adresem:
………………………………………………………………………………………………………….
realizowanego ramach projektu pn. „„Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
na terenie gminy Zambrów – III edycja”, dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
Typ i zakres instalacji

Cena jednostkowa brutto

Podatek VAT

Zakres oferty obejmuje:
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej:
-

opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji,
schemat technologiczny,

-

plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i
zakresu robót oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację ich wykonywania,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

-

2. Projekcję przedstawiającą przewidywaną produkcję energii dla wykonanej instalacji.
3. Systemu monitorowania produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z możliwością zdalnej
weryfikacji produkcji energii.
4. Montaż instalacji wraz z zasobnikiem

5.
6.
7.
8.
9.
9.

Poprowadzenie tras kablowych
Montaż zabezpieczeń
Wykonanie testów i pomiarów końcowych.
Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych.
Wykonanie protokołu z uruchomienia
Instruktaż użytkownika instalacji fotowoltaicznej

Do wykonania przedmiotu oferty deklaruję zastosować
Lp.
Wyszczególnienie
1
Kolektor słoneczny płaski wraz z zestawem montażowym
2
Zasobnik solarny dwuwężownicowy
3
Grupa pompowa solarna
4
Sterownik
5
Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej
6
Zawory w tym antyoparzeniowy
7
Filtr wodny
8
Reduktor ciśnienia
9
Licznik ciepła (ciepłomierz) lub sterownik, który będzie zliczał
energię
10
Odpowietrznik
11
Pompa obiegowa elektroniczna do ładowania górnej wężownicy
12
Rury instalacyjne
13
Płyn solarny
14
Czujniki temperatury
15
Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji
solarnej
16
Prace montażowe
17
Dokumentacja projektowa/techniczna

Jm.
Szt.
Szt.
Kpl
Kpl
kpl
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Ilość

Szt.
Szt.
Kpl
Kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Na przeprowadzone prace montażowe i urządzenia udzielę rękojmi ………. miesięcy
W okresie rękojmi deklaruję czas reakcji serwisu ………….. godzin
Termin ważności oferty …………………………………
Jednocześnie oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności a oferta
spełnia minimalne wymagania określone w Regulaminie naboru do projektu „Budowa instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów – III edycja”
współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ofertę sporządził: ………………………………………….

Miejsce i data

Imię, nazwisko, podpis

