
 
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA   

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:        

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

Nazwa firmy 
Adres 

 

Imię i nazwisko 
Adres 

 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) cena mojej (naszej) Oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

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

(słownie: ……………………………………………………………………. złotych …/100)  

plus podatek 23 % VAT w wysokości ………………………….………………….. zł  

(słownie ………………………………………….…………………………. złotych …/100)  



 
łącznie stanowi kwotę brutto …………………………….………………………….. zł  

(słownie: ………………………………………………………….……..…. złotych …/100),  

5.  Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 15 miesięcy. 

6.  Zobowiązuję się do udzielenia Zamawiającemu …….. miesięcy gwarancji, licząc od dnia 

protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

7.  Akceptuję warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty 

wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

8.  Niniejsza Oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert. 

9.  Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 7 do 

SIWZ. 

10.  W przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

11.  Składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia. 

12.  Oświadczam, że nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 

złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia. 

13.  Oświadczam, że jestem/ nie jestem1 małym i średnim przedsiębiorcą.  

14.  Oświadczam, że powołuję się/ nie powołuję2 się na zdolności techniczne lub zawodowe 

innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

i podmioty te zrealizują następujące roboty budowalne, do realizacji których te zdolności 

są wymagane: 

l.p. Nazwa robót budowlanych Nazwa firmy podmiotu 

udostępniającego  

1.  

 

 

2.  

 

 

 
na zasadach określonych w pkt 8.3.4. – 8.3.7. SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.3.3. SIWZ. 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 



 
15.  Zamierzamy / nie zamierzamy3 powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia: 

l.p. Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawcy 

1.  

 

 

2.  

 

 

 
16.  Zgodnie z pkt 17.17. SIWZ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

1 

 

 

  

2 

 

 

  

 
17.  Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić 



 
Załącznik nr 1a – Załącznik do Oferty - wykaz klauzul warunków zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI NA PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 

 
 ZAMAWIAJĄCY: 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański 
 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1.    

2.    

 

Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty 
 

Pozycja Klauzule Warunków Kontraktu Zapis 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  

1.1.2.2 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne 
„Eko – Skawa” Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 40 a,  
34-220 Maków Podhalański 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 
.............................................................. 

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

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

Nazwa i adres Inżyniera 
Kontraktu 

1.1.2.4 Zostanie ustalony po rozstrzygnięciu 
przetargu 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  

15 miesięcy, przy czym: 

 1)  termin wykonania kompletnej 
dokumentacji projektowej na rozbiórkę i 
budowę nie przekroczy 5 miesięcy  od 
daty wejścia Kontraktu w życie, 
 2)  termin wykonania robót wraz z 
uzyskaniem Pozwolenia na rozbiórkę, 
budowę/ Zgłoszenia budowy (jeżeli jest 
wymagane) nie przekroczy 15 miesięcy  
od daty wejścia Kontraktu w życie, przy 
czym Wykonawca przystąpi do Robót 
najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
powiadomienie o rozpoczęciu Robót 
danego przez Inżyniera.  



 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 
24 miesiące od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

System transmisji 
elektronicznej 

1.3 
Telefaks oraz e–mail, winny być 
potwierdzone niezwłocznie na piśmie 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język wiodący 1.4 Język polski 

Język komunikatów 1.4 Język polski 

Czas Przekazania Placu 
Budowy 

2.1 

Zamawiający w terminie 7 dni od 
powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, 
jednak nie później niż w terminie 42 dni 
od podpisania Kontraktu da Wykonawcy 
prawo dostępu do Placu Budowy i 
użytkowania 

Kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(włącznie z VAT)  

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Wymaganiach 
Zamawiającego 

5.1 14 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 20.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  
0,01 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej za każdy dzień 

Maksymalna kwota kar 
umownych za zwłokę 

8.7 10% Ceny Kontraktowej 

Maksymalna kwota 
odszkodowań umownych  

8.7 Wartość szkody rzeczywistej 

Waluta 14.15 PLN 

Minimalna kwota 
Przejściowego Świadectwa 
Płatności 

14.6 300.000 PLN 

Okresy na przedłożenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
- odnośnie polis  

18.1(a)(b) przed podpisaniem Kontraktu 

Minimalna kwota 
ubezpieczenia od roszczeń 
osób trzecich  

18.3 
na kwotę: 300.000,- PLN na zdarzenie, 
bez ograniczenia liczby zdarzeń 

 



 

Minimalna kwota 
ubezpieczenia Robót i 
Sprzętu Wykonawcy  

Kwota ubezpieczenia 
kontraktowego 

18.2 100% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Kwota ubezpieczenia 
projektowania 

18.5 100% wartości projektu   

Definicja Odcinków 
1.1.5.6 

 

Obiekty budowlane, obiekty inżynierskie, 
urządzenia techniczne, wyposażenie 
technologiczne i instalacje oraz roboty i 
usługi, które w całości i samodzielnie 
spełniają przewidziane projektem 
wymagania użytkowe i funkcjonalne 
mogące podlegać odbiorowi i ustalone w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze 
Stron da drugiej Stronie powiadomienie o 
swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu 
do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 
20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 

20.2 3 (trzech) 

Członkowie Komisji 
Rozjemczej (jeśli 
nieustaleni) wyznaczeni 
przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), 
Polskiej Krajowej Organizacji 
Członkowskiej FIDIC (ul. Trębacka 4 lok. 
404, 00-074 Warszawa)  lub osoba 
wskazana przez Prezesa  

a) jednego wyznacza Prezes SIDIR 
(Stowarzyszenia Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców), 
Polskiej Krajowej Organizacji 
Członkowskiej FIDIC (ul. Trębacka 4, 
lok. 429IVp.,budynek KIG 00-074 
Warszawa)  lub osoba wskazana 
przez Prezesa lub Prezes Naczelnej 
Organizacji Technicznej (NOT), 
Warszawa ul. Czackiego 3/5 

b) jednego wyznacza Zamawiający 
c) jednego wyznacza Wykonawca 

 
 
3. Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      

 



 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
i braku podstaw wykluczenia 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 

 
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie  

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 8.3. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

WYKONAWCY. 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 i ust 5 Pzp. 

 

3. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO 

WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 

PZP. 

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 lub ust. 5 Pzp. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia 

następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności: 

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności). 



 
 

4. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY 

WYKLUCZENIA. 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy 

wykluczenia.  

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

 

5. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W 

BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ 

NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ. 

Oświadczam, że: 

1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji; 

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty; 

3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      

 



 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 
 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego  

oświadczam, że na dzień składania ofert, reprezentowany przeze mnie Wykonawca, nie 

należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej4 w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), w której skład wchodzą następujące podmioty (poniżej należy wpisać nazwę i 

siedzibę lub załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej): 

1. 

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

2. 

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

3. 

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

 

 

Podpis(y): 
 

l.p. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i data 

1.      

2.      

 

  

                                                           
4 niepotrzebne skreślić 



 
Załącznik nr 4 – wzór wykazu robót budowlanych 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykaz, co najmniej 1 roboty budowlanej zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia  
tj. projekt i budowa obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji żelbetowej z 
modułowych, prefabrykowanych elementów betonowych np. Sortownia Odpadów, 
Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), o 
wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana z załączeniem 
dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w 
szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończona  
 

L.p. Rodzaj zamówienia 
(wykonanej roboty 

budowlanej) 

Wartość 
zamówienia 

Miejsce 
wykonania 

roboty  
wraz z jej 
krótkim 
opisem5  

Data wykonania Podmiot na 
rzecz, którego 

wykonano 
robotę  

(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

początek 
(data) 

zakończe
nie (data)  

1.       

 

Dołączam dowody6 określające, że te roboty zostały wykonane należycie. 

 
Podpis(y): 
 

l.p. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i data 

1.      

                                                           
5 Przedmiot i opis wykonanych usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia 
warunków określonych w pkt. 8.3.3.1. SIWZ 
6 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w 
pkt 8.3.3.1. SIWZ. 

 



 
Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował 
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby, zgodnie z 

warunkami udziału w postepowaniu określonymi w pkt 8.3.3.2. 1) i 2) SIWZ 

l.p. 
Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Zakres wykonywanych 

czynności  

przy realizacji 

niniejszego zamówienia 

 
Uprawnienia 

Wykonawca 
dysponuje 

osobą 

 

Wykonawca 
będzie 

dysponował 

osobą 

 

1      

2      

 

 

Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
     

                                                           
Odznaczyć symbolem „X” właściwą opcje  



 
Załącznik nr 5a – wzór informacji o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

niniejszego zamówienia.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 

INFORMACJE 

(Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru, informacje o osobach, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca 
na własne ryzyko przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ i 

ogłoszenia. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego 

w pkt. 8.3.3.2. SIWZ: 
Imię i nazwisko osoby: _______________________________________________________________ 

 
Proponowana funkcja w związku z realizacją zamówienia:___________________________________ 

Kwalifikacje zawodowe: __________________________________________________________ 
Biegła znajomość języka polskiego: TAK / NIE (Wykonawca skreśla niepotrzebne). 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wykonane inwestycje/przedsięwzięcia, potwierdzające wymagane doświadczenie w pkt 8.3.3.2.1) 
SIWZ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby: _______________________________________________________________ 

 

Proponowana funkcja w związku z realizacją zamówienia:___________________________________ 
Kwalifikacje zawodowe: __________________________________________________________ 

Biegła znajomość języka polskiego: TAK / NIE (Wykonawca skreśla niepotrzebne). 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wykonane inwestycje/przedsięwzięcia, potwierdzające wymagane doświadczenie w pkt 8.3.3.2.2) 
SIWZ: 

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

Etc. 
Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 

     



 
Załącznik nr 6 - wzór wykazu cen 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ES.ZP.18/2018 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański 
 
WYKONAWCA: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
WYKAZ CEN:  

 

L.p. Elementy przedmiotu zamówienia 

Kwota w PLN 

bez VAT 

Kwota w PLN 

wraz z VAT 

 1 
Dokumentacja budowlana na rozbiórkę wraz z 
uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i 
prawomocnego pozwolenia na budowę. 

  

2 

Dokumentacja budowlana na budowę  wraz z 
uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i 
prawomocnego pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia. 

  

3 Roboty rozbiórkowe, wyburzenia, niwelacja terenu 
  

4 
Zagospodarowanie terenu -  przyłączenia mediów 
place, komunikacja. 

  

5 
Rampa PSZOK z wagą – zakup elementów 
prefabrykowanych.  

  

6 Rampa PSZOK z wagą montaż i wykończenie. 
  

7 
Miejska stacja recyklingowa – zakup z 
wyposażeniem. 

  

8 Miejska stacja recyklingowa – zabudowa i montaż  
  

9 Budowle i wiaty  
  



 

10 Ścieżka edukacyjna 
  

11 
Wyposażenie, wózek widłowy, rębak, kontenery, 
pojemniki, narzędzia, wyposażenie warsztatowe 

  

 
RAZEM CENA 

 ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

  

 
 
 
 
 
 
Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      

 


