
Nieporęt, dnia 6 kwietnia 2020 r. 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej zwraca się z 

zaproszeniem do składania ofert w sprawie wykonania następującego zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Termomodernizacja kościoła Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej - 

etap I montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 14,8kWp.  

2. Termin realizacji*: 

czas wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2020 r. 

3. Istotne warunki zamówienia: 

Zamówienie pn. Termomodernizacja kościoła Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli 

Kiełpińskiej - etap I montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 14,8kWp. Instalacja PV 

będzie produkować energię elektryczną na własne potrzeby w systemie „on-grid” należy wykonać 

zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Przedmiotowe zadanie objęte jest dotacją ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako element zadania pn. Termomodernizacja kościoła Pw. Św. 

Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. 

4. Sposób przygotowania oferty: 

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, należy złożyć w kancelarii Parafii, (adres: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, 05-140 

Serock, Woal Kiełpińska 6) lub drogą mailową na adres wozand@orange.pl do dnia 17.04.2020 r. 

do godz. 1600. 

5. Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

6. Zastrzega się możliwość negocjowania ceny złożonej oferty. 

 

 

  …………………………… 
 (Podpis kierownika komórki merytorycznej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Pan Mateusz Berger 
tel .: 532-386-865                  
 
 
 
 



 

      ……………………….., dnia………….. 
……………………………. 
(Nazwa/Pieczątka Wykonawcy)                                                               
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w 
Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej 
05-140 Serock, Woal Kiełpińska 6 

 

 
OFERTA  WYKONAWCY   

 w związku z zaproszeniem do składania ofert z dnia 06.04.2020r. 
 

Nazwa wykonawcy: 
.................................................................................................................................. 
 
Adres/siedziba wykonawcy:   ....................................................................................................... 
 
Telefon, fax, e-mail wykonawcy:  .........…................................................................................... 
 

  Cena 
L.p. Przedmiot zamówienia brutto netto vat 

 
 
1 
 
 

Termomodernizacja kościoła Pw. 
Św. Antoniego w Zegrzu z 
siedzibą w Woli Kiełpińskiej - 
etap I montaż instalacji 
fotowoltaicznej o łącznej mocy 
14,8kWp.  

   

 
W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
 
Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 
 

 
........................................................ 

                                                                                                                                (Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)  


