Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr
BI.I.7011.3.6.2019-2020

FORMULARZ OFERTY

1. ZAMAWIAJĄCY:
Burmistrz Lewina Brzeskiego reprezentujący Gminę Lewin Brzeski,
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski;
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Osoba uprawniona do kontaktu:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………...
Adres:
………………………………………………………………………..….
Telefon:
…………………………………………………………………………...
Faks:
…………………………………………………………………………...
e-mail:
…………………………………………………………………………...
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w
formie zapytania ofertowego nr BI.I.7011.3.6.2019-2020 na wykonanie usługi nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku
zabytkowego kościoła poewangelickiego” realizowanego w ramach RPO WO na lata 20142020
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego za całkowitą
cenę ryczałtową:
wartość netto: ……………………….. zł, słownie: ………………………………………..…......
……………………………………………………………………………………………..………..
VAT: ………. %, słownie: ………………………………………………………………….….….
wartość brutto: ………………………zł, słownie: ………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………..……..
1. Oświadczam/my, że w podanej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania

zamówienia w tym w szczególności podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnie z
obowiązującymi przepisami, jak i wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy
realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z
należytą starannością.
2. Zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym
z zapytania ofertowego.
3. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od
upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym
zakresie*:
L.p.

Zakres zamówienia, który zamierzam(y)
powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.
3.

4. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………….
Pieczęć i podpis osób uprawnionych
rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr
BI.I.7011.3.6.2019-2020

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania
ofertowego nr BI.I.7011.3.6.2019-2020 przez Burmistrza Lewina Brzeskiego reprezentującego
Gminę Lewin Brzeski na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego”
realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020
oświadczam/y, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 3 zapytania ofertowego.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:*

Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt 3 zapytania ofertowego, polegam/y na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:*
…………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………..………………….
w następującym zakresie:*
…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….
Pieczęć i podpis osób uprawnionych

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr
BI.I.7011.3.6.2019-2020

Wykonawca:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ BRAKU
POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania
ofertowego nr BI.I.7011.3.6.2019-2020 przez Burmistrza Lewina Brzeskiego reprezentującego
Gminę Lewin Brzeski na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego”
realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020
oświadczam/y, co następuje:
nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia, w tym ze względu na
powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane powyższej są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….
Pieczęć i podpis osób uprawnionych

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr
BI.I.7011.3.6.2019-2020
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
WYKAZ USŁUG
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego nr
BI.I.7011.3.6.2019-2020 przez Burmistrza Lewina Brzeskiego reprezentującego Gminę Lewin Brzeski na
wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego
budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego” realizowanego w ramach RPO WO na lata 20142020
oświadczam/y, co następuje:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem (wykonaliśmy) niżej wymienioną usługę w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia, tj.:
wykonałem/(wykonaliśmy) z należytą starannością usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego nad robotami polegającymi na budowie/przebudowie/remoncie budynku o kubaturze min.
1000m3 wpisanym do rejestru zabytków – zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.

Przedmiot zamówienia (usługi)

Wartość brutto
usługi
(zł)

1

2

3

Nazwa i adres
podmiotu na
rzecz, którego
usługi zostały
wykonane

Data wykonania
(zakończenia) usługi
(DD-MM-RRRRR)

4

5

1.
Do wykazanej powyżej usługi dołączam(y) dowody określające, czy ta usługa została wykonana
należycie.
…………………………………….
Pieczęć i podpis osób uprawnionych

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr
BI.I.7011.3.6.2019-2020

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania
ofertowego nr BI.I.7011.3.6.2019-2020 przez Burmistrza Lewina Brzeskiego reprezentującego
Gminę Lewin Brzeski na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego”
realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020
oświadczam/y, co następuje:
dysponuję (dysponujemy) niżej wymienionymi osobami w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
dysponuję (dysponujemy) następującymi osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w specjalnościach wykazanych
w pkt 3.1 pkt 2) zapytania ofertowego:
Imię i nazwisko
osoby
przewidzianej do
L.p
pełnienia funkcji
inspektora nadzoru
inwestorskiego
1

2

Kwalifikacje zawodowe/
uprawnienia osoby
wskazanej w kol. 2
(w tym specjalność, zakres
i numer uprawnień
budowlanych)
3

Zakres czynności,
Doświadczenie
które będą
Informacja o
zawodowe
wykonywane przez
podstawie do
osoby wskazanej osobę wskazaną w
dysponowania
w kol. 2
kol. 2 w trakcie
osobą wskazaną w
realizacji
kol. 2
zamówienia
4

5

6

Uwagi:
1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu może polegać na zasobach
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. W wykazach należy podać informacje, które pozwolą Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy
Wykonawca spełnia dany warunek udziału w postępowaniu.

…………………………………….
Pieczęć i podpis osób uprawnionych

---------------------------------------------* niepotrzebne skreślić

