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„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka nr 168/3 obręb 2 Więcbork” . 

 

Więcbork dnia 01.10.2013 r. 

 

 

 

      

 ……………………………………………………. 

      

 ……………………………………………………. 

 

      

 ………….…………………………………………. 

 

Zaproszenie do składania ofert  

– Zapytanie Ofertowe 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 
 

zaprasza Państwa 

 

do składania ofert na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne 

wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka nr 168/3 ob ręb 2 

Więcbork”. 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 
 
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu i Warunkami Zamówienia [dalej: OPiWZ] z dnia 

01.10.2013 r. 

Wersję elektroniczną Zapytania Ofertowego (Zaproszenia do składania ofert wraz z OPiWZ i załącznikami) można 

uzyskać pod adresem www.bip.ckziu-wiecbork.pl w zakładce Zapytanie ofertowe 

        mgr Sławomir Kulpinski 

      ……………………………………………………………….. 

         /podpis/ 

Załączniki: 

Kpl. OPiWZ z dnia 01.10.2013 r. 

http://www.bip.ckziu-wiecbork.pl/
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OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

 

I. Tryb postępowania:  

             Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartość  
           zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO. Niniejsze  
             zapytanie  ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  
         2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Zgodnie z  
         art. 4 pkt. 8 postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  
           Zamówień Publicznych. 

 
II. Zamawiający: 

           CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU 
           ul. Pocztowa 14b 
           89-410 Więcbork 
           Telefon : 52 3897055 

              Fax : 52 3897055 
           Godziny pracy Zamawiającego: 8.00 – 15.00 

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia: 

              Przedmiotem Zapytania Ofertowego są prace i usługi remontowo-budowlane z zmianą sposobu       
              użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania   
              fizycznego. 
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ZAŁĄCZNIKI DO OPiWZ 

 

 

1. Przedmiar robót 

2. Kosztorys nakładczy 

3. Formularz ofertowy 

4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

5. Wzór oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia z 

postępowania 

6. Wzór oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia z 

postępowania osoby fizycznej 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU 
ul. Pocztowa 14b 
89-410 Więcbork 
Telefon : 52 3897055 

   Fax : 52 3897055 
Godziny pracy Zamawiającego: 8.00 – 15.00 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Zapytanie ofertowe 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi budowlano-remontowe, związane z  sposobu   użytkowania części 
pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego. 
 

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót  i kosztorys nakładczy załączony do niniejszej specyfikacji. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia – do dnia 26 października 2013 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCEN  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

oraz 

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający uzna spełniony warunek doświadczenia jeśli wykaże, że należycie wykonał i prawidłowo 

ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, rozbudowie o wartości 

20 tysięcy złotych netto każda. W celu wykazania powyższego warunku wykonawca przekaże wraz z 

ofertą wykaz wykonanych robót wraz z referencjami. Wykaz wykonanych robót powinien zawierać 

informacje o wypełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem 

zdolnym do wykonania zamówienia w tym co najmniej kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

konstrukcyjno – budowlane do wykonawstwa. 

 

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie 

spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU    

       POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

1. Ofertę zawierającą cenę netto + VAT skalkulowaną za całość przedmiotu zamówienia, podpisaną przez 

osoby upoważnione do reprezentacji, pod rygorem odrzucenia oferty 

2. Wypełniony kosztorys ofertowy (rozliczenie inwestycji będzie miało charakter ryczałtowy, kosztorys 

należy załączyć w celu weryfikacji poprawności wyliczeń) 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

3.1. posiadanie uprawnień do wykonania zadań określonych w pkt III  

3.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

3.3. dysponowania odpowiednim potencjałem do wykonania przedmiotu zamówienia 

4. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej / wypis z KRS 

5. Wzór umowy z podpisanym oświadczeniem, że w przypadku wyboru oferent podpisze ją bez zastrzeżeń 

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały 

wykonane należycie 

7. Wykaz personelu kluczowego potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu 

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do OPiWZ; 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB       

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub 

drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przesłane drogą elektroniczną wymagają 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  
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Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest: 

  Leszek FIJAS    – tel. 604-650-587     - e-mail: kierownik@ckziu-wiecbork.pl 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do OPiWZ), 

2) Dokumenty wymienione w pkt VI OPiWZ, 

3) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów 

rejestrowych). 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu i Warunków Zamówienia.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk 

komputerowy).  

3. Formularz ofertowy oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł 

zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby 

uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może 

być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować 

i opisać według poniższego wzoru: 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

        Ustawicznego w Więcborku 

        ul.  Pocztowa 14b 

        89-410 Więcbork 

         

 

Oferta na  

„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego w 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka nr 168/3 obręb 2 Więcbork”. 

 

Nazwa i adres 
Wykonawcy/Oferenta 
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Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy/Oferenta. 

 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

XI. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć do dnia 8 października 2013 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie CKZIU w Więcborku. 

pok. nr 2 

Ofertę można wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć ją do CKZIU w Więcborku osobiście. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. 

W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do Kancelarii 

Parafialnej, a nie data stempla pocztowego. 

Otwarcie ofert nastąpi 8 października 2013 o godz. 12:05 w CKZIU w Więcborku pok. nr 2. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

W niniejszym postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie 

mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym koszty usług budowlano-remontowych oraz wszelkich 

materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, a także koszty instalacji, montażu i transportu. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

  

KRYTERIUM „CENA” -  100%  

(przy spełnieniu wszystkich innych wymagań i warunków określonych w przedmiotowym OPiWZ) 

 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE         

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie lub pocztą elektroniczną między 

Zamawiającym z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. 
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Załącznik nr 1 do WZÓR UMOWY 

UMOWA - PROJEKT 

 zawarta w Więcborku w dniu ..................... pomiędzy :  

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, 89-410 Więcbork, ul. Pocztowa 14b, 

NIP: 5581563835, REGON 000333368 reprezentowaną przez mgr Sławomira Kulpinskiego – Dyrektora 

CKZIU w Więcborku 

 a 

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

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do  

              ewidencji działalności gospodarczej ...................................... wydanym przez ……....................................  

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

reprezentowanym przez : ..................................................................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą.  

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę w myśl zasady 

konkurencyjności, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w 

ramach zadania  „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia 

dydaktyczne wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 

600 lecia 9. Działka nr 168/3 obręb 2 Więcbork”. według przedmiaru robót  stanowiącego Załącznik nr 

1 , Kosztorysu nakładczego stanowiącego załącznik nr 2oraz Kosztorysu  złożonego przez 

Wykonawcę w ofercie z dnia ……….. 2013 r. stanowiącego Załącznik nr 1a do Umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony w § 1 ust. 1 umowy wraz z ofertą 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy.  

§ 2 

         Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają do dnia 26 października  2013 r.  

 

§ 3 

           Za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  

            ……………zł  (słownie: ……………………………………………………..złotych)  

 

§ 4 

1. Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie wystawionej faktury 

VAT końcowej w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy 

określony na fakturze.  

2. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy.  
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§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznikami nr 1 i 1 a do niniejszej 

umowy, a ponadto Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.  

1. Przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecone roboty przez wykwalifikowanych pracowników 

posiadających niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenie bhp.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień ust. 1 i 2.  

4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową sprawuje upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego.  

5. Pracownik o którym mowa w ust. 5 upoważniony jest do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co 

do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.  

6. Odbioru wykonywanych robót dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

 

§ 6 

Po zakończeniu przeprowadzenia prac Strony Umowy podpiszą odbiór prac tzw. całościowym protokołem 

odbioru.  

§ 7 

Wykonawca może powierzyć wykonanie robót osobom trzecim, tylko za zgodą Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy termin na dokonanie zmian. 

2. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy albo 

powierzyć wykonanie umowy komuś innemu na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją prac poza 

terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji tak dalece, że jest wielce prawdopodobne, iż nie 

zakończy inwestycji w umówionym terminie. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają, że Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 Umowy - w wysokości 0,5 % wartości robót 

objętych niniejszą umową, za każdy dzień zwłoki,  
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b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji - 

w wysokości 0,5% wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego za prace, od których wykonania odstąpiono.  

2. Strony oświadczają, że umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku:  

a) stwierdzenia przez Zamawiającego nierozpoczęcia robót wynikających z zawartej umowy w terminie 7 

dni od daty jej zawarcia,  

b) przerwy w wykonywaniu robot objętych umową na okres dłuższy niż 3 dni  

c) 3-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót objętych umową.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty 

wykonane i odebrane przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej za wykonane i fakturowane roboty. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót lub niewłaściwego co do jakości ich wykonania w okresie 

umownym, Zamawiający może powierzyć wykonanie robót osobie trzeciej, a poniesionymi z tego tytułu 

kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych za 

okres opóźnienia od daty wymagalności wykonania robót do daty powierzenia ich wykonania osobie trzeciej.  

§ 10 

1. Jeżeli podczas i po wykonaniu przedmiotu Umowy zostaną ujawnione wady tych prac, Zamawiający 

może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu termin. Po bezskutecznym upływie terminu, a także, 

gdy wady nie dadzą się usunąć bądź nie da się tego zrobić w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może od umowy odstąpić albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy przez 

Inwestorów skutkuje karą umowna wg § 12 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wykonane prace i zobowiązuje się w terminie gwarancyjnym 

usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia. Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są te 

usterki i wady, które powstały na skutek normalnego użytkowania i eksploatacji obiektu. 

§  11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu 

pod rygorem nieważności.  

§  12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
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§  13 

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 

§  14 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego.   

 

 

 

                                    WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka nr 168/3 obręb 2 Więcbork” . 

Załącznik nr 3 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ………............................................................................................................................ 

 

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

 

NIP …………………………………………………… 

 

REGON …………………………………………….. 

 

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego:........................................................................................................................ 

 

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

 

Nawiązując do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku zadanie: „.Zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka nr 168/3 obręb 2 Więcbork”   składamy ofertę 

na  wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie objętym OPiWZ: 

 

1. Cena za wykonanie usług budowlano-remontowych związanych z przedmiotem zamówienia (wraz z 

dostawą, dostarczeniem, montażem) 

a) Cena netto oferty: …………………………………………………………zł. 

(słownie …………………………………………………………………………………………….) 

 

b) Podatek VAT …………………………………………………………………..zł. 

(słownie ……………………………………………………………………………………………..) 

 

c) Cena brutto oferty ………………………………………………………zł. 

(słownie ……………………………………………………………………………………………..) 

 

 

2. Zamówienie będziemy wykonywać w terminie do 26 października  2013 r. 
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3. Akceptujemy zapłatę należności zgodnie z warunkami zawartymi w § 4 wzoru umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Opisem Przedmiotu i Wymaganiami Zamówienia i uznajemy się 

za zawiązanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym punkcie warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią umowy i w przypadku wyboru mojej oferty jako 

najkorzystniejszej, przedmiotową umowę podpiszę bez zastrzeżeń. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w OPiWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że na każde zlecenie podwykonawstwa uzyskamy zgodę Zamawiającego. Do wykonania  

Podwykonawcy zostaną zlecone następujące zadania 

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

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

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz 

adres:............................................................................................................................................................ 

tel............................................ fax............................................ e-mail ………………………........................ 

 

10. Oferta niniejsza wraz z załącznikami składa się z ………………... kolejno ponumerowanych stron.  

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych). 

3) Dokumenty wymienione w pkt VI OPiWZ:  

a) ……………………………… 

b) ……………………………… 

c) ……………………………… 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                                    (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego      

                                                                                                        przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

………………………………….. 

       (Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

W z ó r 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 

prowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pod nazwą „Zmiana 

sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego w 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka nr 168/3 obręb 2 

Więcbork” 

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

      nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   

      zamówienia; 

4. Odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

        ______________________    ______________________________________                                                           

               (miejscowość, data)                                                       (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                                 przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

  

……………………………… 

    (Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

W z ó r 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania o cenę prowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pod 

nazwą „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne 

wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka 

nr 168/3 obręb 2 Więcbork” na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ______________________   ________________________________________                                                            

            (miejscowość, data)                                          (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

………………………… 

 (Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

W z ó r 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania osoby fizycznej 

 

Ja niżej podpisany……………………………………......................., prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą ……………………………………, z siedzibą ………….………………………………, zgłoszony do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez .................................................................................................., pod 

numerem ………………………………oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 

pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne 

wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka 

nr 168/3 obręb 2 Więcbork na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

        ______________________   ____________________________________                                                             

          (miejscowość, data)                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy) 
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