Załącznik do Formularza oferty

FORMULARZ

CENOWY

dla zamówienia pn.

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”
Nr sprawy IR.271.27.2018

Część 1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych:
A) ze stawką podatku VAT 8% (w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym, na
garażu lub budynku gospodarczym przylegającym do budynku mieszkalnego)
Lp.

Moc
instalacji

Liczba
Cena
Wartość
instala jednostkow podatku VAT
cji
a netto (zł) (zł) w stawce
(szt.)
8%

Cena
jednostkowa
brutto (zł)

od jednej instalacji

1.

2,16 kWp

18

2.

3,24 kWp

124

3.

4,32 kWp

174

Cena łączna
brutto (zł)
(liczba instalacji x cena
jednostkowa brutto)

RAZEM

B) ze stawką podatku VAT 23% (w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym lub
garażu wolnostojącym, gruncie)
Lp.

Moc
instalacji

Liczba
Cena
Wartość
instala jednostkow podatku VAT
cji
a netto (zł) (zł) w stawce
(szt.)
23%

Cena
jednostkowa
brutto (zł)

od jednej instalacji

1.

2,16 kWp

3

2.

3,24 kWp

13

3.

4,32 kWp

13

Cena łączna
brutto (zł)
(liczba instalacji x cena
jednostkowa brutto)

RAZEM

C) ze stawką podatku VAT 8% i 23% (zgodnie z Interpretacją Indywidualną):
C.1 instalacja o mocy 4,32 kWp zamontowana na budynku mieszkalnym o powierzchni powyżej
300 m2: do 300m2 - 41,70% wartości netto stawka podatku VAT 8%, powyżej 300m2 - 58,30%
wartości netto - stawka podatku VAT 23%

Lp.

1.

Moc
instalacji

Liczba
instalacji
(szt.)

4,32 kWp

1

Cena
netto (zł) Wartość podatku VAT (zł)

Cena brutto (zł)

w stawce 8% .....................
w stawce 23% ...................

C.2 instalacja o mocy 4,32 kWp zamontowana na budynku mieszkalnym o powierzchni powyżej
300 m2: do 300m2 – 76,49% wartości netto stawka podatku VAT 8%, powyżej 300m2 – 23,51%
wartości netto - stawka podatku VAT 23%
Lp.

1.

Moc
instalacji

Liczba
instalacji
(szt.)

4,32 kWp

1

Cena
netto (zł) Wartość podatku VAT (zł)

Cena brutto (zł)

w stawce 8% .....................
w stawce 23% ...................

C.3 instalacja o mocy 4,32 kWp zamontowana na budynku mieszkalnym o powierzchni powyżej
300 m2: do 300m2 – 66,67% wartości netto stawka podatku VAT 8%, powyżej 300m2 – 33,33%
wartości netto - stawka podatku VAT 23%
Lp.

1.

Moc
instalacji

Liczba
instalacji
(szt.)

4,32 kWp

1

Cena
netto (zł) Wartość podatku VAT (zł)

Cena brutto (zł)

w stawce 8% .....................
w stawce 23% ...................

C.4 instalacja o mocy 4,32 kWp zamontowana do lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej
150 m2, do 150m2 – 50,08% wartości netto stawka podatku VAT 8%, powyżej 150m2 – 49,92%
wartości netto - stawka podatku VAT 23%
Lp.

1.

Moc
instalacji

Liczba
instalacji
(szt.)

4,32 kWp

1

Cena
netto (zł) Wartość podatku VAT (zł)

Cena brutto (zł)

w stawce 8% .....................
w stawce 23% ...................

Wartość oferty ogółem (A+B+C) dla części 1 :
- netto .................................. zł
- brutto ................................. zł
Miejsce i data: ___________________

____________________________
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

Część 2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych:
A) ze stawką podatku VAT 8% (w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym, na
garażu lub budynku gospodarczym przylegającym do budynku mieszkalnego)

Lp. Moc instalacji

Liczba
Cena
Wartość
instalac jednostkow podatku VAT
ji (szt.) a netto (zł) (zł) w stawce
8%

Cena
jednostkowa
brutto (zł)

od jednej instalacji

1.

2 płyty solarne i
zbiornik 250 m3

58

2.

3 płyty solarne i
zbiornik 300 m3

70

3.

4 płyty solarne i
zbiornik 400 m3

19

Cena łączna
brutto (zł)
(liczba instalacji x cena
jednostkowa brutto)

RAZEM

B) ze stawką podatku VAT 23% (w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym lub
garażu wolnostojącym)
Lp. Moc instalacji

Liczba
Cena
Wartość
instalac jednostkow podatku VAT
ji (szt.) a netto (zł) (zł) w stawce
23%
od jednej instalacji

1.

3 płyty solarne i
zbiornik 300 m3

Cena
jednostkowa
brutto (zł)

Cena łączna
brutto (zł)
(liczba instalacji x cena
jednostkowa brutto)

2

Wartość oferty ogółem (A+B) dla części 2 :
- netto .................................. zł
- brutto ................................. zł

Miejsce i data: ___________________

____________________________
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

