Formularz PC
przyjęty uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
(zm. uchwałą nr XXIII/579/2020 z dnia 20 października 2020 r.)

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
(Pompa ciepła - PC)

Dane Wykonawcy
(Nazwa, adres siedziby, NIP, telefon/ e-mail)

Oferta dotyczy zakupu i montażu pompy ciepła rodzaj …………………………………………………..

typu……………..……………………………… o mocy

……………… kW

współpracującej ze

zbiornikiem ciepłej wody o pojemności ………………..… l w budynku zlokalizowanym w Bielsku-Białej
pod adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
realizowanej w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”
realizowanego z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz z budżetu
Miasta Bielska-Białej.
Oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:
netto …………………………. zł

(słownie:………………………………………….………………….)

brutto ………………….......... zł

( słownie: ………………………………..………………………….)

Kalkulując ww. kwotę należy uwzględnić wydatki kwalifikowalne wymienione w „Wytycznych
dotyczących minimalnych parametrów technicznych mikroinstalacji oraz zasad kwalifikowalności
wydatków” stanowiących integralną część Zapytania ofertowego i przedstawić je w kosztorysie
szczegółowym.
Do kosztorysu należy dołączyć opis techniczny i uproszczony schemat.
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Realizacja zamówienia obejmuje:
 Montaż pompy ciepła z osprzętem.
 Montaż zbiornika wody.
 Montaż elektronicznego licznika ciepła.
 Montaż sterownika.
 Wykonanie testów i pomiarów końcowych.
 Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem
rozliczeniowych.
 Wykonanie testowego uruchomienia pompy ciepła.

wykonanych

elementów

Ponadto należy uwzględnić :
 Przygotowanie dokumentacji technicznej pompy ciepła:
- opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry pompy ciepła,
- schemat technologiczny,
- plan, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie
i zakresu robót oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację ich wykonywania,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 Kosztorys szczegółowy
 Instruktaż obsługi instalacji solarnej i monitorowania jej pracy.

rodzaju

Do wykonania zamówienia deklaruję zastosować:
Urządzenie

Producent i model urządzenia

Liczba sztuk

Pompa ciepła
Sterownik
Zbiornik wody
Na urządzenia i przeprowadzone prace montażowe udzielę rękojmi ………….. lat (min. 5 lat).
W okresie rękojmi deklaruję czas reakcji serwisu ……………….. godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Termin ważności oferty (związania ofertą – min. 30 dni) ……………………….. dni.
Jednocześnie oświadczam, że niniejsza oferta dotyczy przedmiotu zamówienia spełniającego
minimalne parametry techniczne wymienione w „Wytycznych dotyczących minimalnych parametrów
technicznych mikroinstalacji oraz zasad kwalifikowalności wydatków” stanowiących integralną część
Zapytania ofertowego oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności i spełniam
wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.

Ofertę sporządził:……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, czytelny podpis)

…………………………………………………
(miejscowość, data)
Załączniki obowiązkowe:
1. Kosztorys szczegółowy
2. Opis techniczny i uproszczony schemat.
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