
Załącznik 7 

Formularz Oferty Wykonawcy 

(instalacja kotła gazowego kondensacyjnego) 

 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa: 

Adres siedziby: 

NIP: 

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ 

 

Imię i nazwisko: 

e-mail/ telefon: 

 

Oferta dotyczy zakupu i montażu instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 

………………… w budynku zlokalizowanym pod adresem: 

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

realizowanego ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
 
Składam ofertę w wysokości netto ………. zł (słownie…………….………………….….) 
 
Składam ofertę w wysokości brutto………. zł (słownie…………….………………….….) 
 

Zakres oferty obejmuje:  

● Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji z kotłem gazowym 

kondensacyjnym: 

- opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji, 

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i 

zakresu robót oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację ich wykonywania, 

● Dostawa elementów składowych instalacji z kotłem gazowym kondensacyjnym. 

● Montaż kotła. 

● Montaż zasobnika (jeżeli jest wymagany dla prawidłowego działania kotła oraz 

instalacji). 

● Wykonanie połączeń hydraulicznych. 

● Montaż regulatora sterującego obiegami. 

● Montaż armatury towarzyszącej w tym grupy pompowej. 

● Wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających. 



● Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia 

instalacyjne przez przegrody budowlane). 

● Integracja instalacji z kotłem gazowym kondensacyjnym z istniejącą armaturą. 

● Wykonanie układu automatyki i sterowania. 

● Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji. 

● Pozostałe czynności wynikające obowiązujących przepisów i norm. 

● Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów 

rozliczeniowych. 

 

Do wykonania przedmiotu oferty deklaruję zastosować   

L.p. Producent i model urządzenia  Liczba 

1. Kocioł gazowy kondensacyjny  

2. Zbiornik (jeżeli dotyczy)  

3. Pompa obiegowa kotła  

4. Naczynie wzbiorcze, przeponowe  

 

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

 

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

 

Termin ważności oferty …………………………………   

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza oferta dotyczy przedmiotu zamówienia 

spełniającego minimalne parametry techniczne przedstawione w Załącznik nr 2, 3 do 

regulaminu oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz 

spełniam wymagania określone w Załącznik nr 9 do regulaminu.  

 

Ofertę sporządził: …………………………………………. 

 

 

Miejsce i data                                                                          Imię, nazwisko, podpis,  

 

 

 



Załącznik 7 

Formularz Oferty Wykonawcy 

(instalacja kotła na pelet) 

 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa: 

Adres siedziby: 

NIP: 

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ 

 

Imię i nazwisko: 

e-mail/ telefon: 

 

Oferta dotyczy zakupu i montażu instalacji kotła na pelet o mocy ………………… w budynku 

zlokalizowanym pod adresem: 

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

realizowanego ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
 
Składam ofertę w wysokości netto ………. zł (słownie…………….………………….….) 
 
Składam ofertę w wysokości brutto………. zł (słownie…………….………………….….) 
 

Zakres oferty obejmuje:  

● Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji z kotłem na pelet: 

- opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji, 

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i 

zakresu robót oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację ich wykonywania, 

● Dostawa elementów składowych instalacji z kotłem na pelet. 

● Montaż kotła.. 

● Montaż zasobnika buforowego i cwu (jeżeli dotyczy). 

● Wykonanie połączeń hydraulicznych. 

● Montaż regulatora sterującego obiegami. 

● Montaż armatury towarzyszącej w tym grupy pompowej. 

● Wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających. 

● Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia 

instalacyjne przez przegrody budowlane). 



● Integracja instalacji z kotłem na pelet z istniejącą armaturą. 

● Wykonanie układu automatyki i sterowania. 

● Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji. 

● Pozostałe czynności wynikające obowiązujących przepisów i norm. 

● Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów 

rozliczeniowych. 

 

Do wykonania przedmiotu oferty deklaruję zastosować   

L.p. Producent i model urządzenia  Liczba 

1. Kocioł na pelet  

2. Zasobnik buforowy i c.w.u. (jeżeli dotyczy)  

3. Pompa obiegowa kotła  

4. Naczynie wzbiorcze, przeponowe  

 

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

 

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

 

Termin ważności oferty …………………………………   

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza oferta dotyczy przedmiotu zamówienia 

spełniającego minimalne parametry techniczne przedstawione w Załącznik nr 2, 3 do 

regulaminu oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz 

spełniam wymagania określone w Załącznik nr 9 do regulaminu.  

 

Ofertę sporządził: …………………………………………. 

 

 

Miejsce i data                                                                          Imię, nazwisko, podpis,  

 

 

 

 



Załącznik 7 

Formularz Oferty Wykonawcy 

(instalacja węzła cieplnego) 

 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa: 

Adres siedziby: 

NIP: 

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ 

 

Imię i nazwisko: 

e-mail/ telefon: 

 

Oferta dotyczy zakupu i montażu instalacji węzła cieplnego budynku zlokalizowanym pod 

adresem: 

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

realizowanego ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
 
Składam ofertę w wysokości netto ………. zł (słownie…………….………………….….) 
 
Składam ofertę w wysokości brutto………. zł (słownie…………….………………….….) 
 

Zakres oferty obejmuje:  

● Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji z węzłem cieplnym. 

● Dostawa elementów składowych instalacji węzła cieplnego. 

● Montaż wymienników ciepła. 

● Wykonanie połączeń hydraulicznych. 

● Montaż regulatora sterującego obiegami. 

● Montaż armatury towarzyszącej w tym grupy pompowej. 

● Wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających. 

● Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia 

instalacyjne przez przegrody budowlane). 

● Integracja instalacji węzła cieplnego z istniejącą armaturą. 

● Wykonanie układu automatyki i sterowania. 

● Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji. 

● Pozostałe czynności wynikające obowiązujących przepisów i norm. 



● Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów 

rozliczeniowych. 

 

Do wykonania przedmiotu oferty deklaruję zastosować   

L.p. Producent i model urządzenia  Liczba 

1. Wymiennik ciepła  

2. Pompa obiegowa   

3. Naczynie wzbiorcze, przeponowe  

 

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

 

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

 

Termin ważności oferty …………………………………   

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza oferta dotyczy przedmiotu zamówienia 

spełniającego minimalne parametry techniczne przedstawione w Załącznik nr 2, 3 do 

regulaminu oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz 

spełniam wymagania określone w Załącznik nr 9 do regulaminu.  

 

Ofertę sporządził: …………………………………………. 

 

 

Miejsce i data                                                                          Imię, nazwisko, podpis,  

 

 

 

 

 

 



Załącznik 7 

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 …… kWp na budynku 

mieszkalnym/budynku gospodarczym/ gruncie przy budynku* zlokalizowanym pod adresem: 

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

realizowanego ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
 
Składam ofertę w wysokości netto ………. zł (słownie…………….………………….….) 
 
Składam ofertę w wysokości brutto………. zł (słownie…………….………………….….) 
 

* niepotrzebne skreślić 

Zakres oferty obejmuje:  

● Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej: 

- opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji, 

- schemat jednokreskowy, 

● Montaż konstrukcji wsporczej dla modułów fotowoltaicznych.  

● Montaż modułów fotowoltaicznych. 

● Montaż falownika fotowoltaicznego i optymalizatorów mocy.   

● Poprowadzenie tras kablowych strony AC i DC.  

● Montaż zabezpieczeń strony AC i DC.  

● Wykonanie testów i pomiarów końcowych.  

● Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów 

rozliczeniowych.  



● Przygotowanie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej 

● Wykonanie testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.  

● Instruktaż użytkowania instalacji fotowoltaicznej. 

Do wykonania przedmiotu oferty deklaruję zastosować   

L.p. Producent i model urządzenia  Liczba 

1. Moduły fotowoltaiczne  

2. Falownik fotowoltaiczny  

3. Optymalizatory mocy (jeżeli dotyczy)  

4.  Konstrukcję wsporczą   

 

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

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

Termin ważności oferty …………………………………   

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza oferta dotyczy przedmiotu zamówienia 

spełniającego minimalne parametry techniczne przedstawione w Załącznik nr 2, 3 do 

regulaminu oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz 

spełniam wymagania określone w Załącznik nr 9 do regulaminu. 

 

Ofertę sporządził: …………………………………………. 

 

 

 

Miejsce i data                                                                          Imię, nazwisko, podpis,  


