Zapytanie ofertowe
„Głęboka, kompleksowa modernizacja obiektu przedsiębiorstwa
„Ełczanka”, ul. Suwalska 69 Ełk”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Firma Handlowo-Usługowa Ełczanka S.C. Magdalena Prostko, Karolina Buza
19-300 Ełk
ul. Suwalska 69
NIP: 848 180 17 74
Adres do korespondencji:
Firma Handlowo-Usługowa Ełczanka S.C. Magdalena Prostko, Karolina Buza
19-300 Ełk
ul. Suwalska 69
Osoba do kontaktu : Adam Prostko
Tel. 515215001
e-mail: prost1@wp.pl
I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia:
45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. Tryb udzielenia zamówienia
1. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 70 1 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) zastrzega możliwość zmiany lub odwołania
prowadzonej procedury bez podania przyczyny.
4. Sposób ponoszenia wydatków następować będzie zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
II.2.
Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Dostarczenie i montaż urządzeń oraz dostarczenie i wykonanie prac budowlanych
II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Planowany zakres prac obejmuje :
- wykonanie projektu kompletnej instalacji przedmiotu zamówienia
- docieplenie podłogi na gruncie
- docieplenie ścian zewnętrznych

- docieplenie stropodachu
- kogenerację
- modernizację instalacji CO
- modernizację instalacji CWU
- modernizację oświetlenia
- montaż paneli fotowoltaicznych
- montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją
- wymianę źródła ciepła
- nadzór przeprowadzanej modernizacji
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Docieplenie podłogi na gruncie :
skucie istniejącej posadzki, przygotowanie podłoża, następnie docieplenie podłogi
na gruncie (sala bankietowa oraz korytarz) metodą bezspoinową z wykorzystaniem płyt
styropianowych o współczynniku λ=0,036 W/mK o grubości 7 cm, wykończonych
wylewką cementową. Powierzchnia docieplenia 320 m2
2) Docieplenie ścian zewnętrznych :
docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu płyt izolacyjnych z mineralnej wełny
szklanej o współczynniku λ=0,034 W/mK i grubości 16 cm układanych na drewnianym
ruszcie od strony zewnętrznej oraz wykończenie ich blacha trapezową. Powierzchnia
docieplenia 511,2 m2
3) Docieplenie stropodachu :
Przewiduje się docieplenie stropodachu poprzez zastosowanie płyt warstwowych z
rdzeniem z pianki poliuretanowej w okładzinie stalowej o współczynniku λ=0,022
W/mK i grubości 14 cm. Powierzchnia docieplenia 793,9 m2
4) Kogeneracja:
Zastosowanie agregatu kogeneracyjnego, wytwarzającego energię cieplną i elektryczną,
zasilanego gazem ziemnym wraz z niezbędnym osprzętem i automatyką
5) Modernizację instalacji CO :
modernizacja instalacji CO poprzez wykonanie ogrzewania podłogowego na sali
bankietowej oraz korytarzach wraz z rozprowadzeniem przewodów poziomych
instalacji wewnętrznej
6) Modernizację instalacji CWU :
modernizacja instalacji cwu poprzez zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda typu
Split, wraz z niezbędnym osprzętem i automatyką, składającej się z jednostki
zewnętrznej i wewnętrznej oraz zbiornikiem magazynującym wodę grzewczą o
pojemności 200l
7) Modernizacji oświetlenia :
modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego poprzez zastosowanie oświetlenia
typu LED
8) Montaż paneli fotowoltaicznych :
montaż 55 sztuk paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy jednostkowej
310W. Całkowita moc instalacji 15,4 kW
9) Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją :
zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centralą
wentylacyjną z zainstalowanym rekuperatorem ciepła w kuchni oraz sali bankietowej.
Centrala o średniorocznym odzysku ciepła na poziomie 75%
10) Wymiana źródła ciepła :

modernizacja poprzez demontaż istniejącego kotła na pellet i zastosowanie agregatu
kogeneracyjnego, wytwarzającego energię cieplną i elektryczną, zasilanego gazem
ziemnym wraz z niezbędnym osprzętem i automatyką, kocioł gazowy kondesacyjny
11) Nadzór przeprowadzanej modernizacji:
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem i wykonaniem prac
modernizacyjnych
12) Wykonanie projektu kompletnej instalacji przedmiotu zamówienia
Inne postanowienia:
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020
II.2.3 Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 40 dni.
4. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:
a. cenę wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające z
wykonanej dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte, a niezbędne do
wykonania zadania w tym m.in. urządzenie i utrzymanie terenu budowy,
zabezpieczenie terenu budowy, zagospodarowanie odpadów, wykonanie
niezbędnych dokumentacji powykonawczych, dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób,
badań, odbiorów, opinii, wykonanie tablicy informacyjnej budowy, koszty
transportu, ubezpieczenie, prace przygotowawcze, i inne koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
b. termin realizacji nie dłuższy niż 15.11.2019 r.
c. okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie krótszy niż 2lata
d. oferta w języku polskim
e. akceptację warunków zapytania ofertowego
II.3. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert:
26.11.2018 roku (poniedziałek) do godziny 17:00
2. Miejsce składania ofert pisemnych:
Firma Handlowo-Usługowa Ełczanka S.C. Magdalena Prostko, Karolina Buza
19-300 Ełk
ul. Suwalska 69
3. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres email : prost1@wp.pl

4. Sposób przygotowania oferty:
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim należy umieścić w zamkniętej kopercie
opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Głęboka,
kompleksowa modernizacja obiektu przedsiębiorstwa Ełczanka, ul. Suwalska 69 Ełk”.
b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana
w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres
mailowy Zamawiającego: prost1@wp.pl. W tytule maila powinna znaleźć się
informacja o tym, że mail zawiera ofertę do zapytania ofertowego „Głęboka,
kompleksowa modernizacja obiektu przedsiębiorstwa Ełczanka, ul. Suwalska 69”.
5. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego,
b) Podpisane Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
c) Dokumenty i oświadczenia (załączniki nr 3a, nr 3b,) potwierdzające spełnienie
kryteriów dopuszczających, o których mowa w punkcie III.2,
d) Kosztorys ofertowy dla całości przedmiotu zamówienia (zarówno dla robót
budowlanych, dostarczenie i zamontowania urządzeń)
e) Proponowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu
zamówienia, który może być modyfikowany przez strony, a po zatwierdzeniu przez
zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy,
6. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
7. Oferty, jakie wpłyną po terminie, nie będą oceniane i zostaną uznane za nieważne.
II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w
terminie do 10 dni.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe
wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na
obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert, Zamawiający
poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.
II.5. Kryteria oceny ofert:
1.

Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według
następujących kryteriów:

a) Cena – Ceny ofert brutto (waga 90%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.
Cn
C = ------------------- x 0,90
Co
gdzie:
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
CN – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert
Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

b) Termin – Termin realizacji oferty (waga 5%) będą obliczone zgodnie z poniższym
wzorem.
Tn
T = ------------------- x 0, 05
To
gdzie:
T – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin realizacji oferty” (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
TN – oznacza najkrótszy termin realizacji spośród złożonych ofert
To – oznacza termin realizacji z ocenianej oferty.
c) Gwarancja – Gwarancja udzielona przez wykonawcę (waga 5%) będą obliczone
zgodnie z poniższym wzorem
Go
G = ------------------- x 0,05
Gn
gdzie:
G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja udzielona przez
wykonawcę” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
GN – oznacza najdłuższy termin gwarancji udzielonej przez wykonawcę spośród
złożonych ofert
Go – oznacza termin realizacji z ocenianej oferty.
2. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE
III.1. Inne istotne postanowienia
1. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić
będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w
określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,

2.
3.
4.

5.

6.

w tym przedłożenie kosztorysu ofertowego. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze
pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania
zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki
wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą zostać przez Zamawiającego
zmienione lub odwołane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania
przyczyn.
Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w
terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający
dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki
określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Wszelka korespondencja związana z
przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na podany w
pkt I.1 adres do korespondencji lub adres email. Na pytania techniczne Zamawiający
będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie
później niż na 2 dni przed ostateczną datą złożenia ofert. Jeżeli odpowiedzi na pytania
lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, Zamawiający
zamieści informację o tych zmianach oraz przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na
zakres wprowadzonych zmian. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z
wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której
zamieszczono zapytanie.
Treść zapytania ofertowego jest dostępna w Bazie konkurencyjności funduszy
europejskich (internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów).

III.2. Kryteria dopuszczające
1. Do składania ofert dopuszczeni są oferenci:
1) posiadający stabilną sytuację finansową i ekonomiczną umożliwiającą wykonanie
niniejszego zamówienia, potwierdzoną zaświadczeniami o niezaleganiu wobec ZUS i
Urzędu Skarbowego (nie starsze niż jeden miesiąc od dnia złożenia oferty).
2) Posiada siedzibę :
a) województwo Warmińsko-Mazurskie
b) powiat ełcki
3) posiadający doświadczenie w instalatorstwa wentylacji mechanicznej, CWU, CO a w
szczególności odnawialnych źródeł energii:
a) potwierdzone co najmniej dwoma referencjami,
b) wykonali w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy inwestycje
4) dysponujący
odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji
zamówienia tj.:

5) posiada autoryzowany serwis oferowanych urządzeń
6) posiada rekomendację producenta do sprzedaży, montażu i serwisu gwarancyjnego
oferowanych urządzeń
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez
wykonawców.
III.3. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt jest realizowany z wykorzystaniem funduszy Unii
Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
III.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2019 r.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa Ełczanka S.C.
Magdalena Prostko, Karolina Buza
19-300 Ełk
ul. Suwalska 69
III.5. Istotne dla stron wymagania i postanowienia umowy
III.5.1. Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
b) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie
mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które
uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań,
c) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej lub Finansującej pojawi się konieczność zmiany
sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
d) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
e) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących
okolicznościach:
a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót
dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed
zawarciem umowy lub wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,
b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,
g) zmiany terminu wykonania zamówienia dopuszczalne są także w następujących
przypadkach:
a) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich
wykonania przez okres minimum 30 dni.
b) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót
pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas
niezbędny na wykonanie tych robót.

2.
3.
4.
5.

c) konieczności wykonania robót dodatkowych. Termin zostanie wydłużony o czas
niezbędny na wykonanie tych robót.
d) na wezwanie Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych leżących po jego stronie
e) przedłużających się procedur administracyjnych, o czas odpowiadający przedłużeniu
się procedury ponad termin wynikający z właściwych przepisów prawa,
f) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających
Wykonawcę, o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Strona
zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony.
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół
podpisany przez obie Strony.
Termin zakończenia prac może ulec zmianie za zgodą Stron.
Dopuszcza się zmianę warunków płatności za zgodą Stron.

III.5.2. Podwykonawcy
1. Przedmiot umowy Wykonawca może wykonać przy udziale podwykonawców.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
umowy.
III.5.3. Odpady
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Jeżeli Zamawiający nie postanowi inaczej,
Wykonawca będzie uważany za posiadacza i wytwórcę odpadów w rozumieniu Ustawy o
Odpadach, powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowiązany złożyć Informacje o wytwarzanych odpadach, zgodnie z przepisami oraz usunąć
odpady, których jest wytwórcą, na własną odpowiedzialność i koszt, zgodnie z powyższymi
przepisami. Wykonawca ma obowiązek przekazywania odpadów wyłącznie odbiorcy
posiadającemu stosowne zezwolenia. Odpady należy usuwać na bieżąco.
SEKCJA IV: Załączniki
1.
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Załącznik nr 1 Formularz oferty
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Załącznik nr 1 Formularz oferty
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………...
(nazwa i adres Oferenta)

……………………………….
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie robót
budowlanych w ramach projektu pn. „Głęboka, kompleksowa modernizacja obiektu
przedsiębiorstwa „Ełczanka”, ul. Suwalska 69 Ełk”
my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
podmiotów składających wspólną ofertę)
1.
2.

3.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w nim określonych.
OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia
Wartość brutto w PLN
1
Docieplenie podłogi na gruncie
2
Docieplenie ścian zewnętrznych
3
Docieplenie stropodachu
4
Kogeneracja
5
Modernizacja instalacji CO
6
Modernizacja instalacji CWU

7
Modernizacja Oświetlenia
8
Montaż paneli fotowoltaicznych
9
Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją
10 Wymiana źródła ciepła
11 Nadzór przeprowadzanej modernizacji
12 Wykonanie projektu instalacji
łączna
CENA
RYCZAŁTOWA
BRUTTO
..............................……………………
zł
(słownie:............................................................................... złotych)
(NETTO ............................. zł (słownie: ........................................................ złotych) plus
VAT:………………………….zł)
Cena ryczałtowa brutto oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia określony w
zapytaniu ofertowym oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
podatki, cła i inne należności.
4. ZOBOWIAZUJEMY się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:
…………………………..
5. ZOBOWIĄZUJEMY się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:
…………………………..
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do
niego zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nim zawarte oraz że zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w
zapytaniu ofertowym.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym, tj. przez okres 40 dni od upływu terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na
stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale podwykonawców *, którzy będą
wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
a) …………………………………………………………………………..… (zakres prac, które będzie
wykonywać podwykonawca),
b) …………………………………………………………………………..... (zakres prac, które będzie
wykonywać podwykonawca).
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres: ………………………………………….
Telefon: ………………………………………..
Fax: …………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………..
11. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz
dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
1)........................................................................................
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………
__________________, dnia __ __ ……… roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………
Pieczątka Oferenta

…………………………….
Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 % udziałów 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………
Podpis

Załącznik nr 4a Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Oferenta

…………………………………
Pieczątka Oferenta

…………………………….
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
O SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ OFERENTA

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
podmiotów składających wspólną ofertę)
oświadczam, że:
1) Oferent posiada stabilną sytuację finansową i ekonomiczną umożliwiającą wykonanie
zamówienia: „Głęboka, kompleksowa modernizacja obiektu przedsiębiorstwa „Ełczanka”,
ul. Suwalska 69 Ełk”
2) nie zachodzą przesłanki do wszczęcia lub prowadzenia w stosunku do Oferenta
postępowań przewidzianych w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo
restrukturyzacyjne lub ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe
3) Oferent nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne.

……………………..…………………………
Podpis

Załącznik nr 4b Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w CWU, CO

…………………………………
Pieczątka Oferenta

…………………………….
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU W CWU, CO

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
podmiotów składających wspólną ofertę)
oświadczam, że:
wykonałem / wykonaliśmy w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty instalacyjne.
1. ...............
2. ...............
(data wykonywania prac, opis inwestycji)

……………………..…………………………
Podpis

