
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.8.2021)

FORMULARZ OFERTOWY

............................................................................ ….........................................
data wypełnienia formularza

............................................................................  
nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ....................................................

REGON:...............................................  

tel.: ....................................................  

adres e – mail: ....................................

Zamawiający
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę i montaż ośmiu sztuk solarnych lamp oświetlenia 
ulicznego na odcinku ul. Przemysłowej w Krzepicach, po zapoznaniu się z opisem, zakresem i warunkami 
realizacji zamówienia Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwotę:  ___________________ zł brutto

/słownie brutto/ ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(VAT: …........ %, netto: …......................................... zł)

2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w zapytaniu. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 
wyznaczonej na składanie ofert. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data       /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załączniki
Wypełnione oświadczenie o parametrach lamp.
Karty techniczne oferowanego kompletu.



Oświadczenie o parametrach lamp. 
(załącznik do formularza ofertowego)

Oświadczam, że oferowane typ lampy posiada następujące parametry i cechy:

Wszystkie elementy kompletnej lampy są fabrycznie nowe (wpisać „tak” lub „nie”)

moc LED [W]

strumień świetlny [W]

barwa światła biała chłodna [K]

moc modułu fotowoltaicznego [W]

przybliżony czas świecenia z pełną mocą przy w pełni naładowanych akumulatorach [h]

czas pracy w warunkach niekorzystnych (w trybie oszczędnym) po 12 godzin [il. dni]

akumulator [Ah]

wysokość montażu źródła światła  [m]

wysięgnik (od słupa do końca oprawy) [m]

tryb załączania - czujnik zmierzchowy (wpisać „tak” lub „nie”)

możliwość zaprogramowania trybu i czasu pracy. (wpisać „tak” lub „nie”)

Oferowany zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy umożliwiające prawidłowe i 
bezpieczne użytkowanie (wpisać „tak” lub „nie”)

Długość gwarancji od daty zakupu [ilość miesięcy]

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data       /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej


