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Nr postępowania: 5/Z/STR/2017      

Załącznik nr 6  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________ 

 

Adres wykonawcy ___________________________________________________________ 

 

tel._________________________________ e-mail ________________________________ 

 

NIP _________________________________ REGON _____________________________1 

 

przystępując do udziału w Zapytaniu ofertowym na realizację usługi : 
 

Dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji 
polegającej na budowie 12 stawów i 2 zastawek 

 
oświadczam: 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy łączną cenę brutto, w tym należny 

podatek VAT: 

cena brutto: …......................zł słownie .............................................................................. zł, 

 

 
Do realizacji zamówienia skierujemy Pana/Panią (uprawnione osoby zg. z rozdz. IV pkt 3 lit b 

Zapytania): 

L.p. 
Imię i nazwisko 
uprawnionego 
projektanta 

Oznaczenie uprawnień 
projektowych 

- Informacja o podstawie 
dysponowania osobą 
- wskazanie podmiotu 
udostępniającego zasoby 
(jeżeli dotyczy) 

1.  

 

  

 

Doświadczenie wskazanego projektanta (zg. z rozdz. VII pkt 2 ppkt 2 Zapytania): 

L.p. 
Wskazanie opracowanych dokumentacji, w tym 
wskazanie budowli hydrotechnicznych 

Wskazanie podmiotu, na 
którego rzecz opracowanie 
było zrealizowane 

1.  
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2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

 
W celu potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia (zg. z rozdz. IV pkt 3 lit a Zapytania) 
wskazuję poniższe zamówienia: 
 

L.p. 

Wskazanie 
dokumentacji 
projektowych, w 
tym wskazanie 
budowli 
hydrotechnicznych 

Data  wykonania 
opracowania 
(dzień/miesiąc/rok) 

Wskazanie 
podmiotu, na 
którego rzecz 
dokumentacja 
była 
zrealizowana 

Dokumentację 
opracowaliśmy 
sami (TAK/NIE) 

Polegamy na 
zdolnościach 
innych 
podmiotów 
(TAK/NIE) 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

     

 

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. Spełniamy warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone 
zapytaniem ofertowym. 

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

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu. 
6. 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. 

7. Oświadczam, że podmioty, na których zasoby powołuję się w celu spełnienia 
warunków zdolności technicznej i zawodowej nie podlegają wykluczeniu z tytułu 
sytuacji określonych w pkt 1 i 2 powyżej (dotyczy sytuacji, w której Wykonawca 
polega na zasobach innych podmiotów). 
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Uwaga!  
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w 
tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 1 

(1) .............................................................................................................................................. 

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

(3) .............................................................................................................................................. 

(4) .............................................................................................................................................. 

   

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych 
stronach.           
 
 
 
--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                   
/miejscowość i data/                                                                      /podpisy upełnomocnionych   
                                                                                                       przedstawicieli wykonawcy/ 
____________________ 
1  odpowiednio wpisać   


