
 

 

 

 
  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

z dnia 10/03/2017 

 

na wybór generalnego wykonawcy na budowę hali produkcyjnej z częścią socjalną i 

zapleczem technicznym w miejscowości Myszków, powiat Myszków, woj. śląskie 
 

1. Nazwa Zamawiającego  

  

P.P.H.U.-Marcus, Marek Bartoszek 

Graniczna 7A 

42-300 Myszków 

NIP: 577-100-67-99 

2. Postanowienia ogólne  

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „ Zastosowanie innowacyjnej 

technologii wytwarzania materiałów wielowarstwowych na bazie porosa, dla produkcji 

wytłumień i wyciszeń” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem 

terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego 

5. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz 

przesłano do trzech potencjalnych Wykonawców. 

 

3. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia są: 

- roboty budowlane związane z wykonaniem ogrodzenia i wykonaniem dwóch bram 

wjazdowych ( usługa + materiał) 

- roboty budowlane związane z wykonaniem utwardzenia powierzchni terenu (usługa + 

materiał) 

- roboty budowalne związane z systemem odzyskiwania wody deszczowej polegające na zakupie 

i montażu rynien odpływowych, orurowania, zakupie i montażu zbiornika na wodę deszczową 

- roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji hali przemysłowej wraz z pracami 

fundamentowymi 

- zakup kompletnej hali przemysłowej, wraz z dachem, oknami dachowymi, posadzką oraz 

drzwiami i bramami wjazdowymi, oraz fundamentem 

- zakup gotowej instalacji do oczyszczania wód opadowych 



 

 

 

 
  
 
- zakup i instalacja stacji rozdzielczo transformatorowej oraz kompletnej instalacji elektrycznej i 

telekomunikacyjnej dla hali produkcyjnej 

- zakup stacji redukcyjnej gazu ziemnego wraz z przyłączem, i systemem baterii pieców 

gazowych i grzejników dla ogrzewania wewnątrz hali i ciepłej wody dla celów socjalnych 

 

w miejscowości Myszków, powiat Myszkowski, woj. Śląskie. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w założeniach projektowych hali i w koncepcji zagospodarowania 

terenu działki stanowiących Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, na podstawie którego 

Wykonawca ma sporządzić kosztorys ofertowy.  

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 

parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

Założenia projektowe hali są dostępne do wglądu dla zainteresowanych Wykonawców w 

siedzibie firmy w godzinach 8-16 w dni robocze w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia 

upływu terminu do składania ofert w ramach niniejszego postępowania, po uprzednim 

uzgodnieniu terminu wizyty z osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego 

zamówienia.  

 

Kod CPV: 45000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  

 

4. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności 

1. Okres realizacji zamówienia: do 31.01.2018r., z zastrzeżeniem, że prace dotyczące 

wybudowania hali w konstrukcji stalowej zostaną wykonane maksymalnie do 30  wrzesień 

2017r.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

(wydłużenia okresu realizacji zamówienia). Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z 

wyłonionym Wykonawcą. 

3. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie następowało na 

podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.  

4. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 30 dni.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania płatności zaliczkowych.  

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie podpisany przez 

Zamawiającego – lub działającego w imieniu Zamawiającego Koordynatora Projektu 

Inwestorskiego - Protokół Stanu Zaawansowania Robót zaś w przypadku faktury końcowej – 

bezusterkowy Protokół odbioru końcowego oraz Rozliczenie Ostateczne, podpisane wspólnie 

przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

 



 

 

 

 
  
 

5. Miejsce realizacji zamówienia  

 

1. Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Myszków, powiat Myszkowski, woj. Śląskie 

 

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności.  

2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną 

ofertę.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 

3) 

 

b) Wykonawca wykonał (również jako generalny wykonawca przy współudziale 

podwykonawców) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 robotę 

budowalną obejmującą swoim zakresem budowę hali produkcyjnej lub budynków 

przemysłowych o wartości każdej z robót nie niższej niż  500 000 PLN netto.  

 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 3 do zapytania, 

oraz wykazu robót referencyjnych – Załącznik nr 4 do zapytania, jak również referencji 

potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, które Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć do oferty. W przypadku wystąpienia takich przesłanek, Wykonawca 

może zawrzeć w opisanym załączniku informację w jakim zakresie prezentowane dane 

objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

c) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

 



 

 

 

 
  
 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 3 do zapytania oraz 

dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w uprawnień przez osobę wskazaną przez 

Wykonawcę, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.  

 

4. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować 

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta 

wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji 

3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika. 

4)  pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 

dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 

któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w 

niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzuceniem 

oferty. 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z formularzem ofertowym.  

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z 

terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i 

wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu 

zamówienia. 



 

 

 

 
  
 
3. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena 

za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania 

przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

4. Ceną oferty jest wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia 

(wynagrodzenie ryczałtowe).  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę 

 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów 

 

 

1. Kryteria oceny ofert:  

a) Cena brutto – waga punktowa 60 pkt. (60%) 

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert, 

-------------------------------------------------------------- x 60 

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie 

 

b) Gwarancja w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonanych robót – 

waga punktowa – 40 pkt. (40%) 

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”  będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

24 – 36 miesięcy gwarancji – 10 punktów 

36 – 48 miesięcy gwarancji – 20 punktów 

48 – 60 miesięcy gwarancji – 30 punktów 

Powyżej 60 miesięcy gwarancji – 40 punktów 

 

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady 

zaokrąglania. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium 

wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.  



 

 

 

 
  
 
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający 

może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i 

którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez 

Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

9.  Sposób przygotowania oferty  

 

Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, 

wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 

Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy 

1. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy 

dołączyć:   

a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

b. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

c. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie  Załącznika nr 5 Założenia projektowe 

hali i koncepcja zagospodarowania działki. 

d. Referencje potwierdzające doświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 6 pod pkt. 

3 b) 

e. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa w pkt. 6 pod pkt. 3 c) 

f. Aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z KRS nie może być straszy niż 3 miesiące 

od daty wystawienia, dopuszcza się kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  lub 

elektroniczny odpis KRS pobierany z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości) albo 

zaświadczenie o wpisie w CEIDG zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2.07.2004 

roku ze zm. O swobodzie działalności gospodarczej – dokument wygenerowany ze 

strony www.ceidg.gov.pl 

g. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, niezbędnym elementem takiej oferty jest 

oryginał bądź  odpowiednia kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem takiego 

pełnomocnictwa. 

h. Zaparafowany i zaakceptowany Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego 

zapytania ofertowego  



 

 

 

 
  
 

 

 

 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

4. Rozpatrzenie ofert zostanie dokonane w siedzibie  Zamawiającego tj. Myszkowie 42-300, Ul. 

Partyzantów 4, w dniu 13 kwiecień 2017r. o godzinie 09:00. 

5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

10.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu  

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć 

w terminie do dnia 10/04/2017r. 

2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy (Graniczna 7A, 42-300 

Myszków). W przypadku dostarczenia oferty drogą pocztową lub kurierem wiążący jest 

termin dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego, nie data nadania. 

3. Na kopercie należy zamieścić:  

 Nazwa i adres Zamawiającego, 

 Nazwa i adres Wykonawcy, 

 Dopisek: Oferta w ramach realizacji projektu pt. „ Zastosowanie innowacyjnej technologii 

wytwarzania materiałów wielowarstwowych na bazie porosa, dla produkcji wytłumień i 

wyciszeń” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Tomasz Pęczek, tel/fax: +48 343130969  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 

dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: tomasz.peczek@pphumarcus.pl 

5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego, oraz na stronie internetowej PARP, dedykowanej projektom wnioskowanym 

w roku 2015, w konkursie jak na wstępie niniejszego ogłoszenia, oraz przekaże każdemu 

Wykonawcy, który złożył ofertę. 

 

11. Warunki zmiany umowy   

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z 

wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jednocześnie żadne inne zmiany nie będą dopuszczalne.  

 

2. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności z: 

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

mailto:tomasz.peczek@pphumarcus.pl


 

 

 

 
  
 

b) zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia, co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczególności: 

klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, niewypały i 

niewybuchy, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w 

szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń. 

 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;  

 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac 

c) zmiany terminu płatności faktury 

d) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT) 

e) zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku koniecznych lub uzasadnionych 

zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do 

przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania 

materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań 

równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, 

ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych). 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 

12.  Wykaz załączników 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym.  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót referencyjnych 

5. Załącznik nr 5 – Przedmiar robót  

6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

 

 

 

 

         Z poważaniem 

         …………………………… 



 

 

 

 
  
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 

……………………………….      ……………………………….. 

Pieczęć Wykonawcy             Miejscowość, data                                           

 

OFERTA 

 

Dane Wykonawcy 

Imię i nazwisko/Nazwa…………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………… 

NIP………………………… REGON ……………………………. 

Nr KRS …………………………………………………………… 

Tel./Fax. …………………………………………………………… 

Adres e – mail……………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10/03/2017 przedstawiamy poniższą ofertę 

cenową: 

 

Opis 

 

Wynagrodzenie 

netto 

Stawka 

VAT 

Wynagrodzenie  

brutto 

- roboty budowlane związane z 

wykonaniem ogrodzenia i wykonaniem 

dwóch bram wjazdowych ( usługa + 

materiał) 

- roboty budowlane związane z 

wykonaniem utwardzenia powierzchni 

terenu (usługa + materiał) 

- roboty budowalne związane z systemem 

odzyskiwania wody deszczowej polegające 

na zakupie i montażu rynien odpływowych, 

orurowania, zakupie i montażu zbiornika 

na wodę deszczową 

- roboty budowlane związane z 

wykonaniem konstrukcji hali przemysłowej 

wraz z pracami fundamentowymi 

- zakup kompletnej hali przemysłowej, wraz 

z dachem, oknami dachowymi, posadzką 

oraz drzwiami i bramami wjazdowymi, oraz 

fundamentem 

- zakup gotowej instalacji do oczyszczania 

wód opadowych   

 



 

 

 

 
  
 

- zakup i instalacja stacji rozdzielczo 

transformatorowej oraz kompletnej 

instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej 

dla hali produkcyjnej 

- zakup stacji redukcyjnej gazu ziemnego 

wraz z przyłączem, i systemem baterii 

pieców gazowych i grzejników dla 

ogrzewania wewnątrz hali i ciepłej wody 

dla celów socjalnych 

Razem: 

  

 

 

Gwarancja w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonanych robót wynosi 

…………………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

Zobowiązuję się, że będę  fakturować poszczególne pozycje przedmiotowego zamówienia 

zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego zgodnymi z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

projektu, jednak suma pozycji zgodna będzie ze złożoną ofertą. 

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy 

do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do 

przygotowania oferty. 

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych 

licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się 

do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Załącznikiem do niniejszej Oferty, stanowiącym jej integralną jest kosztorys ofertowy 

sporządzony na podstawie przedmiaru robót.   

Oświadczam/y, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach. 

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

 

……………………………… 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 



 

 

 

 
  
 
 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym  

 

……………………………….     ……………………………….. 

     Pieczęć Wykonawcy       Miejscowość i data 

 

Oświadczenie 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia 10/03/2017 

 

ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 

 

oświadczam, że: 

 

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują 

żadne powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane jako wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji. 

3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, 

pełnomocnika. 

4)  pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

………………………………. 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 



 

 

 

 
  
 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu 

 

 

……………………………….          ……………………………….. 

     Pieczęć Wykonawcy       Miejscowość i data 

 

Oświadczenie 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia 10/03/2017 

 

ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 

 

oświadczam, że: 

a) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

b) Wykonawca wykonał (również jako generalny wykonawca przy współudziale 

podwykonawców) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 robotę 

budowalną obejmującą swoim zakresem budowę hali produkcyjnej lub budynków 

przemysłowych o wartości każdej z robót nie niższej niż 500 000 PLN netto 

c) Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów 

 

………………………………. 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 



 

 

 

 
  
 
Załącznik nr 4 

 

Wykaz robót referencyjnych 

 

 

Oświadczam/-y, że Wykonawca tj. …………………………………………………… wykonał (również jako 

generalny wykonawca przy współudziale podwykonawców) w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie – nie mniej niż 1 robotę budowalną obejmującą swoim zakresem budowę hali 

produkcyjnej lub budynków przemysłowych o wartości każdej z robót nie niższej niż 500 000 

PLN netto 

Wykaz poniżej: 

L.p. 

Przedmiot 

wykonanego 

zamówienia 

Okres 

realizacji 

(miesiąc/rok) 

Podmiot na rzecz którego 

zrealizowano zamówienie 

(nazwa, adres, telefon 

kontaktowy) 

Wartość netto 

(w PLN) 

1.     

2.     

 

Wykonawca załącza referencje potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane w sposób 

należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

 

 

………………………………………. 

Podpis/pieczątka Wykonawcy  

 

 

 



 

 

 

 
  
 
Załącznik Nr 5 

Założenia projektowe hali i koncepcja zagospodarowania działki. 

 

 


