
Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2022 z dnia 22.06.2022 r. na wykonanie prac w zakresie uprawy 
warzyw z wykorzystaniem rozwiązań fotowoltaicznych składam poniższą ofertę. 
 
Dane Oferenta 
Nazwa   
Adres   
NIP  
NR KRS  
Rodzaj podmiotu  
Dane Osoby Kontaktowej 
Imię i Nazwisko  
Adres e-mail  
Telefon  
Parametry oferty 
Data przygotowania oferty  
Określenie przedmiotu oferty  
 
Faza II projektu - maksymalny czas realizacji fazy to 24 miesiące, począwszy od 3/05/2024 

1. Udostępnienie gruntu o powierzchni 4,5 ha (uprawa 4 ha + 0,5 ha na tzw. uwrocie) do zainstalowania 
demonstratora systemu 

2. Uprawa cebuli, selera, pora i kapusty białej na gruncie rolnym o wskazanej powierzchni według 
poniższej specyfikacji oraz schematu dostarczonego przez Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 
4 do Zapytania ofertowego;  
wytyczne do uprawy: 

- posianie poplonu 
- przygotowanie pola 4 ha pod uprawę (orka i uprawki doprawiające) 
- nawożenie P i K (zakup nawozów N, P, K, Mg, S, nawozy dolistne) 
- zakup rozsady cebuli, selera, pora i kapusty białej - zamówienie rozsady w lutym; ewentualnie 

produkcja własna, jednak w tym przypadku trzeba posiać nasiona w inspektach 7-8 tygodni przed 
sadzeniem) 

- nawożenie N przed sadzeniem 
- uprawa roli przed sadzeniem rozsady 
- wysadzenie rozsady 
- pielęgnacja - ograniczenie zachwaszczenia (pielenie, uprawa pielnikiem międzyrzędowa, stosowanie 

herbicydów), nawożenie N - druga część, zwalczanie chorób, szkodników (uwzględniając progi 
szkodliwości i zagrożenie) - zakup herbicydów, fungicydów, insektycydów, nawozów dolistnych 

- inne prace pielęgnacyjne, np. łamanie łodyg cebuli, przycinanie korzeni selera 
- zbiór roślin (wykopywanie, wyorywanie, usuwanie liści, czyszczenie, mycie, sortowanie, itp.) 
- przygotowanie pola (uprawa roli, np. orka) pod następne sadzenie roślin w kolejnym roku. 

 
Faza III projektu - maksymalny czas realizacji fazy to 36 miesięcy, począwszy od 03/09/2026 

1. Udostępnienie gruntu o powierzchni 11 ha (uprawa 10 ha + 1 ha na tzw. uwrocie) do zainstalowania 
prototypu systemu 

2. Uprawa cebuli, selera, pora i kapusty białej na gruncie rolnym o wskazanej powierzchni według 
poniższej specyfikacji oraz schematu dostarczonego przez Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 
4 do Zapytania ofertowego;  
wytyczne do uprawy: 

- przygotowanie pola 10 ha pod uprawę (orka i uprawki doprawiające) 
- nawożenie P i K (zakup nawozów N, P, K, Mg, S, nawozy dolistne) 
- zakup rozsady cebuli, selera, pora i kapusty białej - zamówienie rozsady w lutym; ewentualnie 

produkcja własna, jednak w tym przypadku trzeba posiać nasiona w inspektach 7-8 tygodni przed 
sadzeniem) 

- nawożenie N przed sadzeniem 
- uprawa roli przed sadzeniem rozsady 



- wysadzenie rozsady 
- pielęgnacja - ograniczenie zachwaszczenia (pielenie, uprawa pielnikiem międzyrzędowa, stosowanie 

herbicydów), nawożenie N - druga część, zwalczanie chorób, szkodników (uwzględniając progi 
szkodliwości i zagrożenie) - zakup herbicydów, fungicydów, insektycydów, nawozów dolistnych 

- inne prace pielęgnacyjne, np. łamanie łodyg cebuli, przycinanie korzeni selera 
- zbiór roślin (wykopywanie, wyorywanie, usuwanie liści, czyszczenie, mycie, sortowanie, itp.). 

 
 
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

Wartość zamówienia netto (w PLN) 

 

Ogółem: ……………………………………….… złotych 

 

w tym: 

- za fazę II: ………………………………………… złotych 

w tym: 

za okres od 1 do 12 miesiąca …………………….. złotych 

za okres od 13 do 24 miesiąca …………………… złotych 

 

- za fazę III: ………………………………………... złotych 

w tym: 

za okres od 1 do 12 miesiąca …………………….. złotych 

za okres od 13 do 24 miesiąca …………………… złotych 

za okres od 25 do 36 miesiąca …………………… złotych 

 

Termin płatności za fakturę (liczba dni) 
 

Załączniki do formularza* 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o 
spełnieniu wszystkich warunków 
udziału w postępowaniu  

(TAK/NIE)* 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku 
powiązań osobowych i kapitałowych 

(TAK/NIE)* 

*Niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczenie oferenta: 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Zapytaniem Ofertowym i moja oferta zawiera wszystkie elementy 
określone w Zapytaniu. 
 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 
złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe  

Data i podpis 

 
 
 
 

 


