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Zapytanie ofertowe nr 04/2022/NUL z dnia 29.03.2022 

 
STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA  

OGŁASZA POSTĘPOWANIE OFERTOWE 

na wyłonienie wykonawcy inwestycji: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - CENTRUM EDUKACJI I 

PROMOCJI MERK WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

dz. nr 326/48 w ramach projektu współpracy 

pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” w ramach działań prowadzonych w 

ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia spójności terytorialnej, 

zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 
84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 

www.plgr.pl e-mail: biuro@plgr.pl   tel. 058 774 53 62, 722 224 585 

 
1. Przedmiotem postępowania ofertowego (zwanego zamiennie zapytaniem) są: 

a. roboty budowlane przewidziane przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ROZBUDOWA 

BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI MERK WRAZ Z 

TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”; Roboty budowlane powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowiącą załącznik nr 1  do ogłoszenia, przedmiarem robót załącznik nr 2, który 

stanowi element pomocniczy do projektów budowlanych i projektu aranżacji oraz informacją 

dodatkową dotyczącą sposobu przygotowania wyceny przedmiotu oferty stanowiącą załącznik 

nr 3 do ogłoszenia. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy i nie może stanowić podstawy 

do oszacowania kosztów. Ze względu na obszerność, załączniki przekazane są w formie 

elektronicznej, wersja papierowa dostępna jest do wglądu w siedzibie PLGR. 

b. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

2. Termin wykonania zamówienia: 27.12.2022 r1. Przez termin wykonania zamówienia 

Zamawiający rozumie otrzymanie od Wykonawcy pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. Osoba do kontaktów z oferentami: Paweł Kirkowski, tel. 58 774 68 90, 722 224 585, e-mail: 

biuro@plgr.pl 

4. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. tj. 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15, w 
godzinach od 8.00 do 15.30. Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2022 r. Oferty 
otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Planowany termin rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą około 11-

13.04 2022.  

 

OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE: 
Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru (załącznik nr 4 do ogłoszenia) składa się osobiście lub 
przesyła pocztą do Biura PLGR, adres: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15, liczy się data wpływu 
oferty do biura PLGR. Na korespondencji należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: 

                                                 
1
 W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie da się przewidzieć, które miałyby wpływ na realizację 

zadania np. zaostrzenie przepisów covidowych, wojna na Ukrainie, lub wydłużenie okresu realizacji programu 

PO RYBY 2014-2020. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji operacji. 

http://www.plgr.pl/
mailto:biuro@plgr.pl
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Zapytanie ofertowe nr 04/2022/NUL. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych  
w zapytaniu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych, ani wariantowych. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, 
wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu. Do oferty należy dołączyć wszystkie 
wymagane załączniki określone w zapytaniu.  
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki: 
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
Warunek będzie spełniony przez Oferenta, jeżeli należycie wykonał on w ciągu ostatnich trzech lat 
przed dniem ogłoszenia postępowania ofertowego, co najmniej dwie roboty polegające na 
kompleksowej budowie budynków przeznaczonych na pobyt osób, o kubaturze nie mniejszej niż 
2000 m3 każdy lub inne budowle o nie mniejszej kubaturze. Potwierdzeniem spełniania warunku jest 
przedstawienie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
ogłoszenia postępowania ofertowego, potwierdzającego wykonanie przedmiotowych inwestycji. 
Wykaz, którego wzór określono w załączniku nr 5 do ogłoszenia powinien zawierać: krótki opis robót  
daty i miejsca ich wykonania, oraz dane kontaktowe inwestora, umożliwiające weryfikację podanych 
informacji i należytego wykonania robót. 
 
2) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Wskazany warunek będzie spełniony przez Oferenta, jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą, która 
przy realizacji zamówienia pełnić będzie samodzielną funkcję techniczną jako kierownik budowy. 
Osoba ta musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej to jest uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadać aktualne zaświadczenie  
o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ponadto osoby kierujące robotami 
budowlanymi powinny posiadać co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierownika budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapewnienia osób pełniących funkcje kierowników robót 
dla branży elektrycznej i sanitarnej posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (jeśli taki 
obowiązek będzie wynikał z pozwolenia na budowę lub innych przepisów prawa budowlanego). 
Potwierdzeniem spełniania warunku jest przedstawienie informacji o kierowniku budowy 
przewidzianym do realizacji zadania. Do informacji należy dołączyć następujące dokumenty 
dotyczące kierownika: 

a) dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień, 
b) dokument potwierdzający członkostwo we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, 

 
3) Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego, zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

 pozostawaniu 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, 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  
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KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zaoferowana cena brutto – 100 % 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, KTÓRE 

WYKONAWCY SĄ ZOBOWIĄZANI DOSTARCZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU: 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr. 4 

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr. 5  

3. Informacja o kierowniku budowy przewidzianym do realizacji zadania,  

4. Parafowany przez Oferenta lub osobę upoważnioną projekt umowy – załącznik nr. 6 

5. Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności 

dokumentem rejestracyjnym. 

 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie  

z jej wymaganiami. 

2. Oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie 

dokumentacji technicznej – przedstawionego projektu budowlanego oraz projekt aranżacji, 

które stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia oraz na podstawie informacji 

dodatkowej dotyczącej sposobu przygotowania wyceny przedmiotu oferty (załącznik nr. 3). 

Przedmiary robót  stanowi element pomocniczy do sporządzenia oferty. Cena ofertowa musi 

uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym, należytym i bezpiecznym wykonaniem 

zadania. 

3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

wynikające z dokumentacji budowlanej oraz pozostałych załączników, bez których nie można 

wykonać zamówienia. Tym samym np. roboty pominięte w przedmiarze (lub innym 

dokumencie), a wynikające z projektu budowlanego oraz roboty ujęte w przedmiarze (lub innym 

dokumencie), a nie wynikające z projektu budowlanego, muszą być zrealizowane w ramach 

zamówienia podstawowego i nie są robotami dodatkowymi, za które w ramach dodatkowego 

zamówienia przysługiwałoby odrębne wynagrodzenie. 

4. Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty, których nie dało się przewidzieć zarówno  

na etapie projektowania oraz sporządzania oferty przez Oferenta i nie zostały ujęte  

w dokumentacji projektowej, a są konieczne do zrealizowania zamówienia podstawowego. 

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Zamawiający zleci Wykonawcy sporządzenie 

kalkulacji, która winna opierać się na średnich stawkach określonych przez Sekocenbud dla 

Województwa Pomorskiego z kwartału poprzedzającego wykonanie wyceny. W przypadku 

wystąpienia robót zamiennych, kalkulacja zostanie przeprowadzona w analogiczny sposób.  

6. Zastosowane do wybudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane 

obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość 

zastosowanych materiałów i wyrobów (jest to warunek odbioru robót). 

7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach 

zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i Projekcie umowy na okres minimum 

36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru. 

8. Tam gdzie zostały zawarte nazwy handlowe produktu, mają one na celu dokładne odniesienie  

do wymagań technicznych i jakościowych, identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar 

bądź produkt – dopuszcza się rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i innymi 
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parametrami. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, 

nie gorszych od nadających się funkcjonalnie do zastosowania. Nazwy własne mają jedynie 

charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych 

materiałów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie “równoważności” spoczywa 

na oferencie. 

9. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną 

propozycję obejmującą całość zamówienia. 

10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Ofertę przedkłada się Zamawiającemu w jednym egzemplarzu. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu zadania będącego przedmiotem zapytania  

w granicach 15%.  

13. Przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą, wykonawca ten zobowiązany będzie  

do przedłożenia kosztorysu ofertowego na zakres robót przekazany przez zmawiającego 

wybranemu w postepowaniu Wykonawcy.   

 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w transzach, w zależności od stopnia zaawansowania 

robót, z tymże płatność końcowa (po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie) ustala się na 
poziomie 10 % wartości zamówienia, płatności będą precyzyjne określone  
w harmonogramie, o który mowa w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.  

2. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innej formy rozliczenia uzgodnionej z Wykonawcą.  
3. Z uwagi na dynamiczną sytuację rynkową Zamawiający dopuszcza w ramach 1 transzy 

wynagrodzenia przewidzianego harmonogramem, opłacenie zakupu dostarczonego na plac 
budowy materiału niezbędnego do wykonania umowy. 

4. Z uwagi na dynamiczną sytuację rynkową spowodowaną m.in. epidemią wirusa COVID-19, wojną 
w Ukrainie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia) przy 
spełnieniu warunków określonych poniżej, tj. na następujących zasadach: 
a) strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźniki  

o których mowa poniżej zmienią się co najmniej w okresie jednego kwartału od zawarcia 
umowy. 

b) podstawą waloryzowania będą wskaźniki wzrostu wartości towarów/materiałów wynikające 
z cennika Sekocenbud, a wskaźnik wzrostu/spadku liczony będzie w relacji kwartał do 
kwartału poprzedniego, 

c) waloryzacja nie obejmuje kosztu pracy, 
d) zmiany cen towarów/materiałów obejmują zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie, a co za 

tym idzie zastosowanie waloryzacji będzie powodowało odpowiednie podwyższenie lub 
obniżenie wynagrodzenia wykonawcy 

e) waloryzacja nastąpi jedynie gdy zmiana ceny towarów/materiałów przekroczy 2%  
w porównaniu do kwartału poprzedniego, 

f) terminy żądania waloryzacji – lipiec 2022 (kwartał II do I), październik 2022 (kwartał III do II), 
g) zmiana cen towarów/materiałów dotyczy tylko kosztów zakupu towarów/materiałów nie 

zapłaconych, koszty  opłacone przez Zamawiającego nie podlegają waloryzacji, 
h) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania waloryzacji – do wysokości 5% cen towarów/materiałów wskazanych  
w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w opisie sposobu przygotowania oferty  

i) zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy 
związane ze zmiana ceny lub kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy;  

j) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy na wniosek 
Wykonawcy;  
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k) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.    

ODRZUCENIE OFERTY 
Oferta podlega odrzuceniu  w przypadku gdy: 

1. Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 
2. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
3. Oferta została złożona po terminie,  
4. Oferent złożył więcej niż jedną ofertę, w tym przypadku wszystkie oferty podlegają 

odrzuceniu, 
5. Gdy stwierdzi się powiązanie osobowe lub kapitałowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.  

 
INFORMACJE DODATKOWE 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert. 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie 
podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie 
realizowane jest w zgodzie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów,  
w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta 
umowa na realizację zadania. 

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia czynników, 
na które Wykonawca nie miał wpływu lub nie dało się ich przewidzieć na etapie przygotowania 
oferty. Do tych czynników można zaliczyć np.: 

 Przestoje w produkcji, braki materiałów budowlanych, czy inne opóźnienia, które są związane 
z pandemią lub wojną na Ukrainie; 

 Inne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wystąpiły u producentów materiałów 
budowlanych, u których materiał został zamówiony i opóźnia się termin dostawy; 

 Inne czynniki spowodowane przez pandemię lub wojnę na Ukrainie. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1:  Dokumentacja budowlana. 

Załącznik nr 2:  Przedmiar robót, jako element pomocniczy. 

Załącznik nr 3:  Informacja dodatkowa dotycząca sposobu przygotowania wyceny przedmiotu oferty. 

Załącznik nr 4:  Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami. 

Załącznik nr 5:  Wykaz robót budowlanych – potwierdzenie doświadczenia Oferenta. 

Załącznik nr 6:  Projekt umowy 
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Zał. Nr 3 Informacja dodatkowa dotycząca sposobu przygotowania wyceny przedmiotu oferty 

Informacja dotycząca sposobu przygotowania wyceny przedmiotu oferty 

Dotyczy realizacji inwestycji pod nazwą: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - CENTRUM EDUKACJI I 
PROMOCJI MERK WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

dz. nr 326/48 
W celu optymalizacji realizacji budowy w/w inwestycji Inwestor wprowadza dodatkowe 
uwarunkowania i uszczegółowienia rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, które należy 
wziąć pod szczególną uwagę przy sporządzaniu oferty na realizację w/w inwestycji.  
 
Inwestor wnosi o przygotowanie oferty z uwzględnieniem: 
1. Wszystkie balustrady należy przyjąć jako wykonane ze stali nierdzewnej o matowej powłoce, 

2. Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów – tam gdzie nie przewidziano zabudowy z płyt K-G 
przyjąć tynk cementowo wapienny drobnoziarnisty zacierany na gładko. 

3. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe pełne w kolorze drewna, klamka i zamek do drzwi  
na okrągłej rozecie w kolorze chromu na połysk, w nawiązaniu do istniejących w budynku. 

4. Drzwi aluminiowe oraz stolarka okienna z zewnątrz w kolorze identycznym (antracyt) jak  
w istniejącym budynku MERK, wewnątrz biała.  

5. Pokrycie dachowe, orynnowanie wraz z uchwytami, oraz pozostałe elementy dachowe muszą 
pochodzić z jednego systemu dachowego blacha na rąbek w kolorze antracytu w nawiązaniu do 
istniejącego pokrycia dachowego, grubość minimum 0,55 mm. 

6. W pokojach na podłogach przyjąć panele hotelowe (winylowe) grubość min. 0,45 cm klasy AC5; 
wodoodporne, odporne na promieniowanie UV, zastosowanie do podłóg z wodnym lub 
elektrycznym ogrzewaniem, listwy przypodłogowe z systemu paneli,  

7. Elementy sanitarne tj.: umywalki, sedesy w zabudowie podtynkowej i inne elementy sanitarne 
wykonane z porcelany o podniesionej wytrzymałości, pochodzące z jednej serii.  

8. Farby użyte do malowania ścian muszą być odporne na ścieranie, mycie i zachlapania,  
w kolorach dostępnych w sprzedaży ciągłej.  

9. Oświetlenie sufitowe i ścienne musi posiadać wymienne źródło światła w technologii LED 
10. Na budynku należy zaprojektować i zamontować 3 lampy LED IP 54 z wymiennym źródłem 

światła, napięcie zasilania 220-240 V; typ: Lampa zewnętrzna ścienna - regulowany podwójny 
reflektor naświetlacz z czujnikiem ruchu i zmierzchu, z możliwością regulacji czasu i odległości 
działania oraz dwiema oddzielnymi głowicami pozwalającymi skierować strumień światła  
w dowolnym kierunku. Wykonany z materiałów odpornych na działania atmosferyczne. Źródło 
światła – zintegrowany LED o mocy 36W, 3000lm i barwie 4000K 

11. Nawierzchnie projektowanego zagospodarowania terenu. Z części istniejących miejsc 
postojowych należy rozebrać istniejąca kostkę brukową uzupełnić geokratą. Zdjętą kostkę 
wykaszać do ułożenia w projektowanym odcinku dojazdowym. Ścieżki piesze prowadzące do 
budynku oraz  opaska przy budynku, należy wykonać z kostki brukowej betonowej nawiązującej 
kolorystycznie do już istniejącej) projektowane nowe miejsca postojowe wykonać z geokraty. 

12. Ogrzewanie istniejącego budynku. Zamawiający planuje podłączyć budynek do sieci 
ciepłowniczej i wykorzystać posiadany węzeł cieplny, który będzie trzeba przenieść do nowo 
wybudowanego budynku. Do kalkulacji należy przyjąć przeniesienie węzła i wykonanie przyłącza 
do sieci o odcinku około 1,5 metra.  
 

UWAGA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą wyboru: 

 rodzaju i koloru farb użytych do malowania ścian i sufitów, jak również rodzaju i koloru 

glazury ceramicznej, drzwi wewnętrznych, paneli, gresu, parapetów, lamp jaki i innych 

materiałów wykończeniowych. 
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Zał. Nr 4 Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami 
 

 

OFERTA 04/2022/NUL 

 

Pełna nazwa 
…………………………………………………… 

Adres siedziby 
…………………………………………………… 

REGON / NIP 
…………………………………………………… 

Tel. / fax. 
…………………………………………………… 

e-mail 
…………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI MERK 

WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia na następujących zasadach: 

cena oferty: 

łączna wartość zamówienia brutto …………………………………………………….………….. zł 

słownie wartość brutto      ……………………………………………………………………………………………………… 

wartość netto …………………………………………………….………….. zł 

podatek VAT w wysokości …………………………………………………….………….. zł 
 

Oświadczamy, że : 

 Spełniamy wszystkie warunki określone w zapisach Zapytanie ofertowego nr 04/2022/NUL  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,  

 Oświadczamy, że jestem związany/a z ofertą do terminu ważności oferty tj. do dnia 

30.04.2022. Jednocześnie zobowiązuje się do podpisania umowy, jeżeli przyznane zostanie mi 

zamówienie. 

 Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia  

w określonym czasie. 
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 Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu 

ofertowym” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. Oświadczam/y,  

że między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Oferentem nie zachodzą 

powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 
Miejscowość i data Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Oferenta oraz pieczątka / pieczątki 
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Zał. Nr 5 Wykaz robót budowlanych 

 

Wykaz robót budowlanych 

 
 
…………………………………………………… 
(pieczęć Oferenta) 
 
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia 
postępowania ofertowego, potwierdzający wykonanie min. 2 inwestycji polegających na budowie 
budynków przeznaczonych na pobyt osób, o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3 lub innych. 
 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 

określonego zakresu i 
podaniem kubatury ) 

Całkowita 
wartość brutto 

roboty 
budowlanej 

 
w PLN 

Termin realizacji   
Nazwa i dane 
kontaktowe  
Inwestora  

 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       

3.       

Do niniejszego wykazu dołączyć można dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(referencje itp.) 

………………………………… ………………………………… 
Miejscowość i data Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Oferenta oraz pieczątka / pieczątki 

 
 

 


