
Załącznik nr 4 
OFERTA   

(nr postępowania ZO/2016/01) 

na opracowan ie dokumentacj i proj ektowej (projekty budowla ne i projekty 
wykonawcze) na przebudow ę i adaptacj ę  budyn ku gospodarczego, poło żonego na 
działce nr 21/25 w Mikoszowie, na potrzeby terapii i edukacji osób 
niepełnosprawnych.  
 

WYKONAWCA: 
............................................................................................................................................................. 

adres: 

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

 

Tel. ............................................................................. Fax. ..................................................................... 

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

e-mail .............................................................................. 
 
Nawiązując do zapytania na opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty 
wykonawcze) na przebudowę i adaptację  budynku gospodarczego, położonego na działce nr 21/25 w 
Mikoszowie na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z 
wymogami Zapytania ofertowego ZO/2016/01 
 

Cena oferty netto .......................................... złotych 

(słownie:.........................................................................................................................) 

Stawka pod. VAT...................% 

Cena oferty brutto ................................... złotych 

(słownie:...........................................................................................................................) 

 
 
 
Udzielam/my rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia (wyrażony w liczbie miesięcy):  …................... miesi ęcy. 

 
Osoby do kontaktów z Zamawiaj ącym  
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy: .......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........  

 
 
Oświadczenie dotycz ące postanowie ń Zapytania ofertowego nr ZO/2016/01. 

 

1. Oświadczamy, że akceptujemy terminy wykonania zamówienia wskazane w Zapytaniu ofertowym nr ZO/2016/01. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym nr ZO/2016/01. 

3. Oświadczamy, że postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców. 



5. Oświadczamy, że z zamówienie zrealizujemy z udziałem zasobów osobowych innego podmiotu: 

……………………………………. / podać nazwę / y/  

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny  

i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego). 

 
 
 
 
 
 
 
 

data ….................................... 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 



 
Załącznik nr 4a 

 
 
 
 
..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o posiadaniu uprawnień do wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych 
 
 

Przystępując do postępowania ofertowego nr ZO/2016/01 

na opracowan ie dokumentacj i proj ektowej (projekty budowla ne i projekty 
wykonawcze) na przebudow ę i adaptacj ę  budyn ku gospodarczego, poło żonego na 
działce nr 21/25 w Mikoszowie, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych  
  

 
 

o ś w i a d c z a m, że: 

posiadam uprawnienia do wykonywania projektów budow lanych i wykonawczych, na 

potwierdzenie czego przedkładam nast ępujące dokumenty: 

 

1. ............................................................................................................................................... 

 

2. ................................................................................................................................................ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

data ….................................... 
.................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 



 
 
 

Załącznik Nr 4b 
 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 
 

WYKAZ    USŁUG  

Przystępując do postępowania ofertowego nr ZO/2016/01 

na opracowan ie dokumentacj i proj ektowej (projekty budowla ne i projekty 
wykonawcze) na przebudow ę i adaptacj ę  budyn ku gospodarczego, poło żonego na 
działce nr 21/25 w Mikoszowie, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych  
  

oświadczam w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Zapytania ofertowego,  że 

przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy usługi 
 

Lp. 
Opracowanie, zakres rzeczowy, powierzchnia 
użytkowa projektowanego w ramach usługi 

budynku 

Termin realizacji umowy  
(usługi sporz ądzenia 

dokumentacji) 

Termin realizacji 
zadania 

inwestycyjnego, 
którego dotyczyła 

dokumentacja 

Dokument 
potwierdzaj ący 
należyte wyk. 

umowy (dokument 
należy załączyć do 

formularza)  

1     

2     

3     

4     

 
 

 

 

 

 

dnia: ................................... 

 ............................................................... 
podpis i pieczęć Wykonawcy 

lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 4c 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 

 

 WYKAZ  OSÓB 

Uczestnicz ących w wykonaniu zamówienia  

 
Przystępując do postępowania ofertowego nr ZO/2016/01 

na opracowan ie dokumentacj i proj ektowej (projekty budowla ne i projekty 
wykonawcze) na przebudow ę i adaptacj ę  budyn ku gospodarczego, poło żonego na 
działce nr 21/25 w Mikoszowie, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych  

 

oświadczam, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 3 Zapytania 

ofertowego nr ZO/2016/01, że dysponuję lub będę dysponował następującą osobą / osobami, która /e  

będzie /będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: 

 

Stanowisko / Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
rodzaj i nr uprawnień Doświadczenie zawodowe Podstawa 

dysponowania* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

*) określić stosunek regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a Projektantem np. umowę o pracę, umowę zlecenie, a w przypadku 

polegania na zasobach podmiotu trzeciego należy załączyć zobowiązanie o którym mowa w rozdziale V ust. 3 Zapytania ofertowego.  

 
 
 
 
 
 
 
dnia: ................................... 

 ............................................................... 
podpis i pieczęć Wykonawcy 

lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 



Załącznik nr 4d 
 

 

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

      Nazwa i adres wykonawcy 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o  zdolno ści osób uczestnicz ących w wykonywaniu zamówienia, 
do  wykonywania zamówienia 

 

Przystępując do postępowania ofertowego nr ZO/2016/01 

na opracowan ie dokumentacj i proj ektowej (projekty budowla ne i projekty 
wykonawcze) na przebudow ę i adaptacj ę  budyn ku gospodarczego, poło żonego na 
działce nr 21/25 w Mikoszowie, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych  
 

 

oświadczam, że osoby wyznaczone do realizacji zadania posiadaj ą wymagane uprawnienia 
zgodnie z ustaw ą Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do ustawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnia: ................................... 

  .................................................................. 
                  podpis i pieczęć Wykonawcy 
                       lub upełnomocnionego 
                  przedstawiciela Wykonawcy 
 

  



Załącznik nr 4e 
.............................................................. 
      Nazwa i adres Podmiotu, na 
zasobach którego polega Wykonawca 

 
WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 
 

Ja: …....................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu 

 
 
Działając w imieniu i na rzecz:  …......................................................................................................................................... 
     (nazwa  i adres Podmiotu) 
 

Zobowi ązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamów ienia:  

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

(określenie zasobu) 
 

do dyspozycji Wykonawcy: …................................................................................................................................................... 
    (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) 
 
w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: 

Opracowanie dokumentacj i proj ektowej (projekty budowla ne i projekty wykonawcze) 
na przebudow ę i adaptacj ę  budyn ku gospodarczego, poło żonego na działce nr 21/25 
w Mikoszowie, na potrzeby terapii i edukacji osób n iepełnosprawnych  

 

Oświadczam, iż: 

 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: …..................................................................................................... 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ….......................................................................... 

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: …............................................................................................ 

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

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …..................................................................................... 

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

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …....................................................................................... 

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

Oświadczam, że jestem świadomy, i ż w przypadku szkody Zamawiaj ącego powstałej wskutek nieudost ępnienia ww. 
zasobów odpowiadam wobec Zamawiaj ącego solidarnie z ww. Wykonawc ą. Moja odpowiedzialno ść wygasa je żeli 
nieudost ępnienie przedmiotowych zasobów nast ąpiło na skutek okoliczno ści, za które nie ponosz ę winy oraz w 
uzupełnieniu niniejszego zobowi ązania udost ępniam: …………. ………………………………………………… 
 

 
data: ................................... 

................................................................................................ 
 
  podpis i pieczęć Podmiotu lub osoby upoważnionej do reprezentacji. 

 



Załącznik Nr 4f 
 
 

..................................................... 
      Nazwa i adres wykonawcy 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

o braku powi ązań kapitałowych i osobowych z Zamawiaj ącym 
 

 
Przystępując, jako wykonawca,  do postępowania ofertowego nr ZO/2016/01, 

na opracowan ie dokumentacj i proj ektowej (projekty budowla ne i projekty 
wykonawcze) na przebudow ę i adaptacj ę  budyn ku gospodarczego, poło żonego na 
działce nr 21/25 w Mikoszowie, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych  

 

OŚWIADCZAM, 

Że nie jestem osobowo ani kapitałowo powiązany ze Stowarzyszeniem św. Celestyna (Zamawiającym), przy czym przez 
powiązania  kapitałowe lub osobowe 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 % 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. 

 

 

 

 

 

 

dnia: ................................... 

 ............................................................... 
podpis i pieczęć Wykonawcy 

lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 

 


