Nowogard, 12.04.2018 r.
P.H. „Arno” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 7a
72-200 Nowogard
NIP: 8561748148
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Zakup maszyn i budowa hali umożliwiających
wdrożenie innowacji procesowej polegającej na tworzeniu ram i skrzydeł oraz zaoferowanie
innowacyjnego produktu – ARNO EKO w firmie Arno z Nowogardu”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5,
Przedsiębiorstwo Handlowe Arno ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie
zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjnej w systemie Generalnego Wykonawcy.

1. Przedmiot zamówienia:
BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ dla Przedsiębiorstwa Handlowego Arno Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wnioskodawca w związku z zakupem nowoczesnego parku maszynowego na potrzeby produkcji
okien linii Arno Eko, wybuduje halę produkcyjną o powierzchni 1 011,45 m2 przy ul. Bohaterów
Warszawy 7A w Nowogardzie.
Budowa hali jest warunkiem koniecznym w celu umieszczenia w niej zaplanowanych do zakupu
maszyn.
Budowa obejmuje następujące roboty i materiały budowlane:

Część I przedmiotu zamówienia – planowana do realizacji przy współfinansowaniu z Funduszy
Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020, Działanie 1.5


Roboty ziemne:
Rozbiórka utwardzenia terenu z masy bitumicznej na podkładzie kamiennym z wywozem
i utylizacją wykopu - częściowo na odkład z ponownym wbudowaniem, a nadmiar wywóz
z utylizacją.



Roboty fundamentowe:
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Fundamenty żelbetowe w postaci stóp fundamentowych i podwalin z betonu C16/20
zbrojone stalą B500SP. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów jako izolacje lekkie w
postaci warstwy przeciwwilgociowej (np. z DYSPERBIT-u lub równoważny) naniesionej
metodą malarską na powierzchnię ław i podwalin. Dodatkowo projektuje się zastosowanie
dwóch warstw izolacji poziomej w postaci papy asfaltowej zgodnie z dokumentacją Izolacja
termiczna ścian fundamentowych styropianem EPS 100-038 gr 10 cm.


Roboty konstrukcyjne:
Układ konstrukcyjny ścian stanowią stalowe ramy dwuprzegubowe z dwuteowników
równoległościennych IPE240 ze stali walcowanej na gorąco, z przegubami w miejscu
zamocowania na fundamencie. Elementy stalowe malowane farbą ogniochronną
dla uzyskania odporności R30.
Konstrukcja dachu z rygli stalowych z dwuteowników równoległościennych IPE270,
oraz zetowniki Z200.



Obudowa hali:
Ściana zewnętrzna z płyt warstwowych z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR 1050 grubości
100 mm, z okładziną elewacyjną „mikroprofilowaną”, kolor srebrny. Do uszczelniania
połączenia płyt warstwowych i stolarki stosować dedykowane profile przyokienne.
Pokrycie dachu z płyty warstwowej z rdzeniem poliizocyjanurowym grubości 120 mm, kolor
srebrny. Przy okapie zastosować systemowe obróbki blacharskie. Na krawędziach pokrycia
zastosować wiatrownice.



Posadzki:
Podłogi w całym obiekcie projektuje się z posadzek poliuretanowych na płycie betonowej
z zachowaniem warstw termicznych i przeciwwilgociowych



Stolarka okienna, drzwiowa i bramy wjazdowe:
Witryny, bramy i drzwi lokali aluminiowe w kolorze grafitowym; wyposażone w nawiewniki
w ramach, okapniki podokienne z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym,
współczynnik dla okien Umax=1,3 W/(m2 · K), dla drzwi Umax=1,7 W/(m2 · K).



Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna: (wg projektów branży elektrycznej i
sanitarnej):
- instalacja elektryczna w zakresie: rozdzielnica odbiorcza RG w obudowie naściennej
z tworzyw sztucznych typu Rn65 3x18, instalacja oświetleniowa z przewodów kabelkowych
typu YDYżo 3x1,5mm2, instalacja gniazd wtykowych z przewodów kabelkowych typu YDYżo
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3x2,5mm2, ochrona od porażeń prądem elektrycznym z zastosowaniem samoczynnego
szybkiego wyłączania zasilania w postaci wyłączników różnicowoprądowych o czułości
minimum 30mA, ochrona odgromowa uziemiająca z płaskownika stalowego ocynkowanego
FeZn 25x4mm2, zwody sztuczne z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8(50mm2), w miejscu
połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi zastosować zaciski
probiercze;
- instalacja wodociągowa: z rur PE w otulinie, instalacja p.poż z rur stalowych ocynkowanych
- instalacja kanalizacyjna: z rur PVC z uszczelką na wcisk.


Wentylacja, ogrzewanie:
- wentylacja: grawitacyjna poprzez wywietrzaki cylindryczne śr. 200 mm.
Założono wymianę powietrza: 1/5 na godzinę w strefie przebywania ludzi, dopływ powietrza
zewnętrznego należy zapewnić stosując nawiewniki w ramach okien; dla zapewnienia
odpowiedniej wymiany powietrza przyjęto 10 nawiewników o higrosterowanych o
przepływie maksymalnym 40 m3/h. Dodatkowo w celu wentylacji pomieszczenia w porze
letniej przewidziano uchylno-rozwierane okna w każdej elewacji.
- ogrzewanie: za pomocą konwektorów kasetonowych i konwektorów ściennych wg Projektu
branży sanitarnej i elektrycznej.

Część II przedmiotu zamówienia - realizowana w całości ze środków własnych
Zamawiającego


Zagospodarowanie terenu:
Dojazdy, chodniki wykonane w kostce betonowej na podkładzie betonowym, obrzeżami, oraz
krawężnikami zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany wraz z załącznikami, zwany
dalej Dokumentacją Projektową, który jest niezbędny do oceny kosztów wykonania przedmiotu
zamówienia. Dokumentacja Projektowa dostępna jest na stronie internetowej P.H. „Arno” Sp. z o.o. :
http://www.arno-nowogard.pl/

oraz w siedzibie Zamawiającego: P.H. „Arno” Sp. z o.o. ul.

Bohaterów Warszawy 7a; 72-200 Nowogard.
Każdy potencjalny Oferent ma możliwość osobistego wglądu do Dokumentacji Projektowej w
siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu terminu spotkania z Panem Sylwestrem Grygowskim, tel.
601 300 448, e-mail: sylwester.grygowski@wp.pl
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Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi o
parametrach technicznych i użytkowych nie niższych niż podane w projekcie.

Zaleca się, aby Oferent zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na
swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu
oferty i przydatne do wyceny usługi. Koszt oględzin miejsca budowy ponosi Oferent.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania robót w ramach Generalnego
Wykonawstwa:


koszty robocizny i inne osobowe;



koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i
pomocniczych;



koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej;



koszty sprzętu transportu i narzędzi;



koszty podwykonawców;



koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych,
biurowych i sanitarnych;



koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy;



koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk;



koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45000000-7 - roboty budowlane;
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne;
45100000-8

- przygotowanie terenu pod budowę;

45200000-9

- roboty budowlane w zakresie budynku;

45300000-0

- roboty instalacyjne;

45400000-1

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45233226-9

- roboty ziemne w zakresie dróg dojazdowych.

2. Miejsce oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Termin: Najpóźniej do 31.07.2018 r. Przez wskazany termin realizacji rozumie się zakończenie
wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru, bez uwag.
2) Miejsce realizacji: ul. Bohaterów Warszawy 7A, 72-200 Nowogard.
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3. Warunki udziału w postępowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
we wskazanym terminie.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim
potencjałem

technicznym

i

osobami

zdolnymi

do

wykonania

zamówienia

lub

zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia prac związanych z rozbudową od dnia 07.05.2018 r.
Oferent w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty:
1) Złożenie oferty zawierającej:


nazwę i adres oferenta, NIP;



datę wystawienia oferty;



dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów;



termin ważności oferty;



cenę netto/brutto.

2) Złożenie na ofercie oświadczeń następującej treści:


Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w Zapytaniu Ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.



Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową i przygotował
ofertę z uwzględnieniem zapisów w niej zawartych.



Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
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Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.



Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.



Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego), wraz z
oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego Zapytania Ofertowego.
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający wymaga, aby
ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym podpis musi być
czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną
realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym. Oferent w
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ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych
warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i
czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty
kompletne.
5. Sposoby składania ofert:
1) Osobiście w siedzibie firmy: P.H. „Arno” Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 7a, 72-200
Nowogard.
2) Pocztą- listem poleconym, kurierem na adres firmy:
P.H. „Arno” Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 7a, 72-200 Nowogard, z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe nr 1/2018”;

3) Pocztą elektroniczną na adres mailowy: sylwester.grygowski@wp.pl
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Sylwester Grygowski, tel. 601
300 448, e-mail: sylwester.grygowski@wp.pl
Termin dostarczenia ofert upływa w dniu 27.04.2018 r.
6. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria wyboru
Cena netto (PLN/EUR1)
Gwarancja

Znaczenie
80%
20%

1

w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego
sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego.

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
a)

Punkty w ramach kryterium cena netto będą przyznawane wg następującej formuły:
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C min
A n = ----------------- x 100 x 80%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
b)

Punkty w ramach kryterium gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następujących
przedziałów:


gwarancja: do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt



gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie – 10 pkt



gwarancja: powyżej 24 miesięcy – 20 pkt

Punkty z oceny kryterium a) – b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma
zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:


Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej
wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej
kryteria oceny ofert. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu
Ofertowym, podlega odrzuceniu.



O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający
publikacji Zapytania Ofertowego.



Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
9. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z P.H. „Arno” Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie między P.H. „Arno” Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu P.H. „Arno” Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu P.H. „Arno” Sp. z o.o. czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
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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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego).
10. Warunki dokonania zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w umowie;
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku
zmiany charakteru umowy;
d) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż:
a) 221 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
b) 5 548 000 euro – w przypadku zamówień na roboty budowlane,
i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza
od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
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Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy usług, robót
budowlanych, dostaw zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o
ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,



Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 1% wartości kontraktu netto
za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca
wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.

11. Zastrzeżenia


Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza
ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania
uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
a) poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego
zapytania ofertowego,






b) poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich Oferentów, którzy dotychczas złożyli
oferty;
c) wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach
składanych przez oferentów.
W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień
dotyczących złożonych przez nich ofert.
Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad
określonych w Zapytaniu Ofertowym.
Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości Zapytania Ofertowego w każdym
momencie postępowania.
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...........................
podpis i pieczęć firmy
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
Oferta dla

P.H. „Arno” Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 7a
72-200 Nowogard
NIP: 8561748148

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2018 z dnia 12.04.2018 r. dotyczącego budowy
hali produkcyjnej w systemie Generalnego Wykonawcy związanej z projektem pn. „Zakup maszyn i
budowa hali umożliwiających wdrożenie innowacji procesowej polegającej na tworzeniu ram i
skrzydeł oraz zaoferowanie innowacyjnego produktu – ARNO EKO w firmie Arno z Nowogardu”, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020, Działanie 1.5 składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………….……...*
Adres:…………………………………………………..………..*
NIP: …..…………………………………………….……….……*
II. Warunki cenowe oferty

Łączna cena netto…………………………………….* PLN/EUR (niepotrzebne skreślić)

Łączna cena brutto……………………………….….* PLN/EUR (niepotrzebne skreślić)

Gwarancja………………….. miesięcy*

Ważność oferty: ............... dni* (minimum 60 dni od upływu terminu składania ofert).
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 31.07.2018 roku (przez wskazane terminy realizacji
rozumie się zakończenie wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru, bez
uwag).
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CZĘŚĆ I
Lp.

Nazwa pozycji

1

Roboty ziemne

2

Roboty fundamentowe

3

Roboty konstrukcyjne

4

Obudowa hali

5

Posadzki

6

Stolarka okienna, drzwiowa i bramy
wjazdowe

7

Instalacja elektryczna i wodnokanalizacyjna

8

Wentylacja, ogrzewanie

Wartość netto* (w
PLN/EUR*)1

Wartość brutto* (w
PLN/EUR*)1

CZĘŚĆ II
Lp.

Nazwa pozycji

1

Zagospodarowanie terenu

Wartość netto* (w
PLN/EUR*)1

Wartość brutto* (w
PLN/EUR*)1

Razem:
1

w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego
sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego.
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Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:


Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w Zapytaniu Ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.



Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową i przygotował
ofertę z uwzględnieniem zapisów w niej zawartych.



Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.



Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.



Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.



Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
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Miejscowość ……………………*, dnia……………………* r.

____________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

*dane obligatoryjne
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