Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Nazwa Projektu
„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską”
Nr umowy o dofinansowanie:

RPPM.08.04.00-22-0015/16-00
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy

…………………., dnia …………………
OFERTA
na roboty budowlane
Dane dotyczące Wykonawcy:
1.

Pełna nazwa……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
NIP………………………………………….REGON………………………………….
Nr tel./fax………………………………e-mail ………………………………………..
Województwo………………………………………………………….
Statut przedsiębiorcy (duży, średni, mały , mikro – na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364
z dnia 25 luty 2004 r.)…………………………………………………
(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

2.
3.
4.
5.
6.

( w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców wspólnie należy podać pełne
dane wszystkich wykonawców oraz wskazać pełnomocnika)
Zamawiający: Miasto Słupsk Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk reprezentowane przez pełnomocnika
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk, ul. Szczecińska 99, 76 –
200 Słupsk
1. W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w
zakresie i na zasadach określonych w zaproszeniu:
1) cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) w kwocie:………………………………
złotych (słownie:…………………………………………………………………….) w tym:
Lp.
1

2

3

Opis robót
Branża budowalna – ciągi piesze
Mała architektura – stojak na
kajaki, śmietnik, ławeczki, rampa
do wodowania kajaków, belki
wzdłużne w miejscu wyciągania
kajaków;
Mała architektura - oznakowanie
wodne i drogowe;
Razem

Wartość netto

VAT

Cena brutto

2)

2.

na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres 60 miesięcy (słownie:
sześćdziesiąt miesięcy) licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego robót stanowiących
przedmiot zamówienia.
3) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi na okres 60 miesięcy licząc, od daty
bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.
4) akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy
5) zamówienie wykonam samodzielnie/przy udziale podwykonawców, którym zamierzam powierzyć
wykonanie części zamówienia.
Składając ofertę oświadczam, że:
1) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty;
2) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień
składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia z
należytą starannością,
3) do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zastosuję
wyłącznie materiały i urządzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,
4) wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do
podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej,
6) zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przywołanej w rozdziale XVI Zaproszenia do
składania ofert,
7) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
lub pieczątka firmowa

………………………….
Podpis Wykonawcy
osoby upoważnionej

Załącznik nr 2
Wykaz robót

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
ZADAŃ PODOBNYCH LUB TOŻSAMYCH
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy
wskazanych robót
oraz
Nazwa zamówienia

............................dn. ........................... r.

Opis robót (w szczególności
w zakresie potwierdzającym
spełnianie warunku
posiadania doświadczenia),
wartość brutto

Daty rozpoczęcia i
Nazwa i adres
zakończenia robót
odbiorcy, dla
oraz miejsce
którego wykonano
wykonania
roboty budowlane

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

Pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4
Wykaz osób
WYKAZ OSÓB,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................

NIP ..................................................................... REGON .....................................................

Lp.

Przewidywana
funkcja
w zamówieniu

1.

Imię i nazwisko,
wykształcenie

Kwalifikacje
potwierdzające
spełnianie warunku

Określenie sposobu
dysponowania zasobem,
którym wykonawca
dysponuje lub będzie
dysponował
Zasób własny 1,2) /
/ zasób innego podmiotu
1,3)

2.

Zasób własny 1,2) /
/ zasób innego podmiotu
1,3)

3.

Zasób własny 1,2) /
/ zasób innego podmiotu
1,3)

Jednocześnie oświadczam, że osoba wskazana w powyższej tabeli będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia i posiada wymagane uprawnienia wskazane w tabeli.

……………………………..
Data

................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

______________________________
1) zaznaczyć odpowiednie
2) zasób własny czyli dysponowanie bezpośrednie, tj. takie, w którym tytułem prawnym do powoływania się
przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których)
wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy
mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też
samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.

3) zasób innego podmiotu czyli dysponowanie pośrednie tj. takie, w którym wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych
podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. Pośrednie dysponowanie osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia jest między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do
Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego
zamówienia, jak też w sytuacji gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez Zamawiającego) będzie podwykonawcą
Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Podmiotem trzecim będzie zarówno
jednostka organizacyjna (osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,
wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność
gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na
podstawie umów cywilnoprawnych.

Załącznik nr 5
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałów
................................
(pieczęć Wykonawcy)
Wykonanie robót budowlanych pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” , Zadanie
nr 2 – Budowa przenoski kajakowej w obrębie Śluzy Łososiowej oraz Zadanie nr 3 – Oznakowanie wodne i
drogowe
Zamówienie jest realizowanie w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę
Słupską” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
STRONA ZAMAWIAJĄCA
Miasto Słupsk, plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk, - reprezentowanym przez pełnomocnika
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk
adres e-mail: sosir@sosir.slupsk.pl
Adresy internetowe: www.sosirslupsk.naszbip.pl
Nr telefonu 59 844-75-31
Nr faxu 59 843-74-17
OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ
Nazwa i adres Wykonawcy:.......................................................................................................
....................................................................................................................................................
REGON..................................................................... NIP..............................................................................
Telefon/fax.................................................................
e-mail:..........................................................................
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Oświadczam/y, iż Wykonawca:
1. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym niezbędnym do wykonania
zamówienia
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

……………………….dnia…………………….

…………………………………………………..
Podpis upoważnionego przedstawienia Wykonawcy

