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„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” 

POIS.02.04.00-00-0031/16 

 

Nr postępowania: DUBELT-20/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.      

Załącznik nr 3  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________ 

 

Adres wykonawcy ___________________________________________________________ 

 

tel._________________________________ e-mail ________________________________ 

 

NIP _________________________________ REGON _____________________________ 

 

przystępując do udziału w Zapytaniu ofertowym na zadanie  
 

Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych 
dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków – etap I 

(HRP II, zad. 1.1) 
 
będące częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w 
obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” 
POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia 

oferujemy łączną cenę brutto, w tym należny podatek VAT: 

 
 
Łączna cena brutto: ….........................................................................................................zł 

słownie................................................................................................................................. zł. 

 

2. W celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wskazujemy następujący 

wykaz prac (zg. z rozdz. IV pkt 3 lit b Zapytania): 

l.p. Zakres prac 

Termin 

realizacji prac 

(dzień, 

miesiąc, rok) 

Podmiot 

zamawiający 

prace 

Prace 

wykonaliśmy 

sami/polegamy 

na zasobach 
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innych 

podmiotów 

1. ……………………. 

 

 

 

 

…………… …………….. …………….. 

 

 

2. …………………… 

 

 

 

 

…………… …………….. …………….. 

 

 

 

3. Do realizacji zamówienia wskazujemy dwóch uprawnionych pilarzy (zg. z rozdz. IV 

pkt 3 lit. d Zapytania): 

1) ……………………………………………………………..………. (imię i nazwisko, nr 
kwalifikacji). 

W celu uzyskania dodatkowych punktów w ocenie ofert oświadczam, iż wskazana osoba 
posiada doświadczenie nabyte podczas realizacji prac polegających na usuwaniu, 
przerzedzaniu, rozrzedzaniu zadrzewień i/lub zakrzaczeń na terenach chronionych w 
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody: ……………………………………….…………. 
(wskazać okoliczności nabycia doświadczenia: rodzaj wykonywanych prac, na czyją rzecz, 
na jakim obszarze chronionym). 
 
2) ……………………………………………………..………………. (imię i nazwisko, nr 

kwalifikacji). 
W celu uzyskania dodatkowych punktów w ocenie ofert oświadczam, iż wskazana osoba 
posiada doświadczenie nabyte podczas realizacji prac polegających na usuwaniu, 
przerzedzaniu, rozrzedzaniu zadrzewień i/lub zakrzaczeń na terenach chronionych w 
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody: …………………………………….……………. 
(wskazać okoliczności nabycia doświadczenia: rodzaj wykonywanych prac, na czyją rzecz, 
na jakim obszarze chronionym). 

 
Ponadto oświadczamy, że: 
1. Nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie 

naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy. 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub 
osobowych z Zamawiającym. 

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu. 
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 

potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli Projektu przez 
uprawnione do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt. 
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Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) Dokumenty referencyjne potwierdzające należytą realizację prac wskazanych w wykazie  

(2) ..............................................................................................................................................  

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych 
stronach.           
 
--------------------------------------                                 --------------------------------------------                                   
/miejscowość i data/                                                                      /podpisy upełnomocnionych   
                                                                                                      przedstawicieli wykonawcy/ 
 
  odpowiednio uzupełnić pola oznaczone kolorem szarym   


