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Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "Folmet" 
Henryk Bazyliński 
ul. Słoneczna 2, 78-200 Białogard 
NIP 672 106 93 21, Regon 330578114 
adres e-mail: henryk.bazylinski@folmet.com.pl 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2020 r., dotyczące wykonania inwestycji  pn.: 
Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę 
farmy fotowoltaicznej w Białogardzie o mocy 0,14 MWp”, składam niniejszą ofertę wraz z 
oświadczeniami:  

 
Parametry instalacji PV: 

 

 

……..……………….…….., dn. …………... 2020 r.                                                                …………….……………………………………. 
  Miejscowość i data                                                                                                           Podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Nazwa Oferenta/Wykonawcy:          
 

 

Adres siedziby/ NIP :       

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Osoba reprezentująca:        

                                                                                                                                                                           

 

 

Nr telefonu : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Adres e-mail: 

 

1. Cena całkowita za wykonanie 

inwestycji netto/ brutto (zł / euro) 

 

 
Cena netto: …………………..…………. 

 

Cena brutto  

  (23 %vat):   ……………………………… 

2. Parametry techniczne instalacji 

fotowoltaicznej – sprawność modułów 

fotowoltaicznych (%) 

 

3. Gwarantowana ilość rocznej produkcji 

energii 
 

4. Czas serwisu w okresie gwarancji 

Wykonawcy (godziny) 
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Oświadczenie nr 1 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK  
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 
W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym – Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Handlowe "Folmet" Henryk Bazyliński z siedzibą w Białogardzie, a Wykonawcą: 
 
………………………………………..……………………………………………………………..…………………………… 
                                                              (nazwa i adres Wykonawcy)  
 
nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. 
 
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 związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na:   

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

• 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. 

 
 
 

 
 
 

……………………………………………… 
Miejscowość, data 

 
 
 

……………………………………………… 
podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Oświadczenie nr 2 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż  

1. Posiadam  uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia. 
2. Dysponuję  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia przez co należy rozumieć, że montaż instalacji zostanie dokonany przez 
uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż oraz spełnienie wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji fotowoltaicznej i sieci elektroenergetycznej. Przez 
uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą ważny certyfikat potwierdzający 
kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art.145 ustawy o 
odnawialnych źródłach energii), jak również dysponuję lub będę dysponował osobami, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia: 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 
Wykształcenie/ uprawnienia 

zawodowe 
Doświadczenie zawodowe 

1. 

Kierownik robót 
elektrycznych:  
p. ………………………………….. 

  

2. 

Kierownik robót 
budowlanych: 
p. …………………………………….. 

  

 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Oświadczam, iż nie toczy się wobec mnie postępowanie likwidacyjne oraz 
upadłościowe. 

4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w 
ciągu 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy należy wskazać ten okres)  wykonałem minimum dwie następujące 
instalacje zgodne co do rodzaju z przedmiotem zapytania ofertowego: 

 

Lp. 
 

Nazwa inwestycji lub przedmiot 
prac i jego charakterystyka 

 (w tym moc instalacji [kWp]  
oraz wartość robót ) 

Zamawiający,  
adres instalacji 

Termin realizacji prac 
 (okres realizacji) 

1. 

   

2. 

   

 

       5. W przypadku wybrania mojej oferty do realizacji przedłożę dokumenty wymagane  
           przez Zamawiającego dotyczące: 

          1)  Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

2) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z 
potwierdzeniem opłacenia składek. 

6. Przedkładam wraz z niniejszą ofertą: 
a/ poświadczenia wykonania robót lub protokoły odbiory robót. 
b/ aktualny dokument rejestrowy wskazujący na właściwe dla działalności gospodarczej kody 
PKD 2007. 
c/ karty katalogowe elementów instalacji fotowoltaicznej wskazujące na spełnienie wymagań 
danych technicznych zgodnych z wyszczególnieniem w  Tabeli nr 1 Zapytania ofertowego. 
d/ potwierdzenia wniesienia wadium. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się przedmiotem zamówienia - określonym w Zapytaniu ofertowym 
i Dokumentacji projektowej -  i uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania 
oferty. 

8. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą w terminie 90 dni od dnia upływu terminu 
złożenia ofert. 

9. Oświadczam, iż oferowana instalacja spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 
ofertowym.  

10. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia 
wskazanej przez Zamawiającego pisemnej umowy, w treści, miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

……..……………….…….., dn. …………... 2020 r.                                                                …………….……………………………………. 
  Miejscowość i data                                                                                                           Podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
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Oświadczenie nr 3 

 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

 
1. Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wszelkie informacje przekazane mu przez 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "Folmet" Henryk Bazyliński [dalej: FOLMET], w celu 
przygotowania oferty do postępowania o udzielenie zamówienia są informacjami stanowiącymi 
tajemnicę FOLMET, a w szczególności: dokumentację techniczną, technologiczną i projektową, a także 
jakiekolwiek inne przekazane przez FOLMET informacje o charakterze technicznym, technologicznym, 
finansowym, ekonomicznym, marketingowym, środowiskowym, organizacyjnym i jakimkolwiek 
innym – bez względu na ich formalną nazwę (projekty, raporty, analizy, opracowania itp.).  
2. Oferent zobowiązuje się, iż ww. informacje będzie utrzymywał w ścisłej tajemnicy i nie ujawni ich 
jakimkolwiek osobom trzecim, doradcami czy podwykonawcami, którym ujawnienie w zakresie 
niezbędnym do przygotowania oferty w ramach niniejszego zamówienia, jest konieczne. Oferent 
zapewnia przy tym, że odbierze od osób, o których mowa wyżej, pisemne zobowiązanie do 
zachowania w poufności na warunkach przewidzianych niniejszym dokumentem. Oferent, na 
podstawie art. 391 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93  
z późniejszymi zmianami) (dalej: „Kodeks cywilny”), gwarantuje zachowanie w poufności ww. 
informacji przez swoich pracowników, doradców oraz podwykonawców.  
3. Oferent zapewnia, że uzyskane informacje nie zostaną wykorzystane do jakiegokolwiek innego 
celu, niż przygotowanie oferty i realizacji Zamówienia w ramach opisanego wyżej zamówienia.  
4. Jeżeli Oferent nie złoży oferty lub jeżeli złożona przez niego oferta nie zostanie przyjęta przez 
FOLMET, Oferent zobowiązuje się – na żądanie FOLMET– zwrócić bezzwłocznie wszystkie dokumenty, 
w tym także ich kopie. Dokumenty przepisywane zostaną zniszczone, o czym Oferent pisemnie 
zawiadomi Zamawiającego. 
5. Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że przekazane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa FOLMET w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), której przekazanie, 
ujawnienie lub wykorzystanie stanowi, w myśl tej ustawy, czyn nieuczciwej konkurencji.  
6. Za każdy przypadek naruszenia przez Oferenta i/lub jego pracowników, i/lub doradców, i/lub 
podwykonawców niniejszego zobowiązania do zachowania w poufności, Oferent zobowiązany będzie 
zapłacić FOLMET, na pisemne żądanie, karę umowną w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy 
złotych 00/100). Jeśli szkoda poniesiona przez FOLMET w związku z naruszeniem niniejszego 
zobowiązania przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, FOLMET będzie dochodzić, na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej.  
7. Wszystkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego zobowiązania będą rozpatrywane 
zgodnie z prawem polskim, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę FOLMET 
8. Niniejsze zobowiązanie jest nieograniczone w czasie, i obowiązuje zarówno w okresie 
przygotowywania przez Oferenta Oferty, jak i przez czas nieokreślony po dokonaniu przez FOLMET 
wyboru Oferty i podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, niezależnie do tego czy 
umowa ta zostanie podpisana z Oferentem. 
 
 
 

……..……………….…….., dn. …………... 2020 r.                                                                …………….……………………………………. 
  Miejscowość i data                                                                                                           Podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
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Oświadczenie nr 4 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OKRESU UDZIELONEJ GWARANCJI 

 

Oświadczam, iż na zamówienie, którego przedmiot został określony w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym, jako Wykonawca zamówienia udzielę następujących gwarancji: 

• na wskazany w zapytaniu ofertowym zakres robót budowlanych i montażowych, 

………………-miesięcznego okresu gwarancji od dnia podpisania protokołu końcowego. 

 

Ponadto oświadczam, że gwarancja producenta na oferowane elementy instalacji wynosi: 

• Panele fotowoltaiczne - ……………………… lat, 

• Sprawność modułów PV po 25 latach – min. …….. %, 

• Inwertery - ……………………………………… lat, 

• Konstrukcja wsporcza - ………………………lat, 

• na pozostałe dostawy nie mniej niż 1 rok. 

 

 
 

 

……..……………….…….., dn. …………... 2020 r.                                                                …………….……………………………………. 
  Miejscowość i data                                                                                                           Podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
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Oświadczenie nr 5 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z realizacją niniejszej 
oferty oraz Zapytania ofertowego Zamawiającego z dnia 13 marca 2020 r. 

 

 

 

……..……………….…….., dn. …………... 2020 r.                                                                …………….……………………………………. 
  Miejscowość i data                                                                                                           Podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FOLMET, ul. Słoneczna 2, 78-200 Białogard.     
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony 
Danych – Henrykiem Bazylińskim, pod adresem e-mail: henryk.bazylinski@folmet.com.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu z realizacji niniejszej oferty oraz Zapytania ofertowego 
Zamawiającego z dnia 16 marca 2020 r. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych. 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

                                                        
 
 

                                                                                           
  Białogard, dn. 16.03.2020 r.                                                                                       
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Oświadczenie nr 6 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdy określonej w art. 273 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) („kk”) – przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów oraz art. 297 kk – przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.    
   

 

 

 

………………………………………..                                                                                       …………….……………………………………. 
 

        Miejscowość i data                                                                                                     Podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy 

 


