
Grochowy 09.01.2017r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

(zamówienie zgodne z zasadą konkurencyjności wyrażoną w pkt III. G Regulaminu 

konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16, dotyczącego Beneficjenta niebędącego 

podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 Prawo Zamówień Publicznych do stosowania 

tej ustawy, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 000,00 

PLN netto.) 

 

Na wykonanie prac remontowych zgodnie z założeniami projektu: Wykonanie prac remontowo-

naprawczych, ochronnych i zabezpieczających obejmujących renowację dachu zabytkowego Kościoła 

pw. Św. Doroty w Grochowach. 

 

1. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowach 

 

2. Adres Zamawiającego: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowach 

Grochowy 11 

62-574 Rychwał 

tel. +48 660 452 790 

e-mail: parafiagrochowy@wp.pl 

www.parafiagrochowy.pl 

REGON: 040063446 

NIP: 665-269-01-46 

 

3. Osoba do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego: 

Radosław Cyrułowski – Proboszcz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowach. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie prac remontowo-naprawczych, ochronnych i zabezpieczających dachu zabytkowego 

kościoła pw. Św. Doroty w Grochowach zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 1 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. 

Projekt o wartości poniżej 1 mln euro. 

 

 

 



Zamówienie obejmuje: 

Remontu dachu zabytkowego kościoła pw. Św. Doroty w Grochowach zgodnie z zakresem prac 

wskazanym w Załączniku 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego tj. w oparciu o projekt budowlany 

opracowany przez Pracownię Projektową “Art-Bud”, zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie robót 

budowlanych przy zabytku wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

Delegatura w Koninie pod nr 189/2015/A 

 

Zamawiający zastrzega, iż odstąpi od prac określonych w pkt. 4 i 4.1 niniejszego Zapytania 

Ofertowego w przypadku nie uzyskania zewnętrznych środków finansowych na realizacje 

przedmiotowego przedsięwzięcia tj. dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, 

Działanie IV. 4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 

Poddziałanie IV. 4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 1 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego tj. w oparciu o projekt budowlany opracowany przez Pracownię Projektową 

“Art-Bud”, 62-700 Turek, ul. I. Mościckiego 12 (projektanci: architektura – mag inż. Arch. Anna 

Gatka, konstrukcje – mag inż. Szczepan Szymański). 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

Słownik CVP: 

45212361-4 Roboty budowlane w zakresie Kościoła 

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

44112410-5 Konstrukcje dachowe 

44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji 

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45261000-4 Izolowanie dachów 

45261910-6 Naprawa dachów 

42111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne     

roboty specjalistyczne 



45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

45422100-2 Stolarka okienna 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45442100-8 Roboty malarskie 

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45312310-3 Instalacja odgromowa 

 

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

30 kwietnia 2019 r. (w przypadku podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie  

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 4 Środowisko, Działanie IV. 4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego, Poddziałanie IV. 4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego 

regionu). 

 

6. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres minimum: 

 dla robót budowlanych – na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego; 

 dla robót konserwatorskich - na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

 

7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

 

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy szczególne 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca winien wykazać, iż w okresie 

ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres działalności jest 

krótszy, to w tym okresie wykonał: 

 co najmniej jedno zadanie obejmujące remont konserwatorsko-budowlany o minimalnej 

wartości 1 000 000,00 zł brutto; 

 co najmniej dwa zadania obejmujące remont konserwatorsko-budowlany w obiektach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na kwotę minimum 750 000,00 zł brutto; 

 co najmniej jedno zadanie obejmujące remont więźby dachowej i wymiany pokrycia 

dachowego na obiektach sakralnych. 

 



UWAGA: Zadania spełniające wymagania nie mogą się powtarzać. 

 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

Zamówienia, tj. Wykonawca winien udokumentować dysponowanie co najmniej: 

 jedną osobą pełniącą funkcję kierownika prac konserwatorskich zatrudnioną na umowę 

o pracę lub będącą właścicielem/współwłaścicielem firmy Wykonawcy i posiadającą min. 

5 lat doświadczenia, jako kierownik prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków ( uprawnienia PSOZ lub równoważne); 

 jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy zatrudnioną na umowę o pracę lub 

będącą właścicielem/współwłaścicielem firmy Wykonawcy i posiadającą min. 5 lat 

doświadczenia, jako kierownik budowy w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru 

zabytków (wyższe wykształcenie, uprawnienia PSOZ lub równoważne, aktualna izba, 

uprawnienia budowlane). 

W celu potwierdzenia ww. Warunków dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia 

Wykonawca przedłoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykaz należy sporządzić zgodnie 

z wzorem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. 

Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli będzie posiadał: 

 Opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem Zamówienia, ważne co najmniej w dniu składania ofert, na 

kwotę 1 500 000,00 zł zł. Do oferty należy dołączyć dowód zapłaty polisy. 

 Środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł 

 

Dokumenty jakie Wnioskodawca powinien dołączyć do oferty: 

 Oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę, iż zapoznał się, akceptuje I posiada 

wszelkie zasoby niezbędne do należytego i terminowego wykonania zakresu prac 

opisanego w Załączniku 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego; 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

 Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

 Aktualne zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 Aktualną informację z KRK wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem 

terminu składania ofert; 

 Wykaz wykonanych zadań wg. Załącznika 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie; 

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia wg. Załącznika 2 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego; 

 Opłacona polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia oraz dokument potwierdzający opłacenie polisy; 

 Informację z instytucji finansowej, w której Wnioskodawca posiada rachunek 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wnioskodawcy. Informacja ta musi być aktualna na okres nie wcześniejszy niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

 

Oświadczenie, że Wykonawca: 

 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 wg. Załącznika 4  do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków, o których mowa powyżej. Nie spełnienie 

któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o 

przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia metodą spełnia/nie spełnia. 

 Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające 

spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 

 Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów 



potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub którzy złożyli 

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

 Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących tych dokumentów. 

 Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, nie przedłużą 

dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków, zostaną 

wykluczeni z udziału w postępowaniu. 

 Dokumenty żądane przez Zamawiającego winny być składane w formie oryginałów lub 

kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

 

8. Informacje dotyczące zakresu wykluczenia 

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: 

 którzy wcześniej wykonali zamówienie Zamawiającego nienależycie; 

 w stosunku do których otwarto procedurę likwidacji lub których upadłość ogłoszono; 

 którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi je spełniać 

osobiście nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach, 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów; 

 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania ofertowego; 

 

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada w istotny sposób treści Zapytania ofertowego; 

 wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgłosil się 

na poprawienie omyłki w ofercie; 

 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się w Zapytaniu Ofertowym 

 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy 



przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: 

pisemnie na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowach, Grochowy 11, 

62-574 Rychwał 

drogą elektroniczną na adres: parafiagrochowy@wp.pl 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Ks. Radosław Cyrułowski 

 

Pytania do niniejszego Zapytania Ofertowego można zadawać do dnia 20 stycznia 2017 r. 

Odpowiedzi na otrzymane pytania będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.parafiagrochowy.pl/ogloszenia 

 

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców w dniu 20 stycznia 2017 r. 

o godz. 9:00. Zgłoszenie udziału w wizji należy kierować do Zamawiającego wraz z podaniem danych 

uczestnika i numeru telefonu kontaktowego. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

Oferty należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 

 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym 

oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 

Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną 

do występowania w imeiniu Wnioskodawcy 

 

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

 

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 

zaadresowanej na adres: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowach 

Grochowy 11 

62-574 Rychwał 

Oferta na ”Wykonanie prac remontowo-naprawczych, ochronnych i zabezpieczających obejmujących 

renowację dachu zabytkowego Kościoła pw. Św. Doroty w Grochowach,  współfinansowanych ze 

mailto:parafiagrochowy@wp.pl
http://www.parafiagrochowy.pl/ogloszenia


środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie IV. 4 Zachowanie, ochrona, promowanie i 

rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie IV. 4.1 Inwestycje w obszarze 

dziedzictwa kulturowego regionu.” 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 

25 stycznia 2017 r. 

 

Wnioskodawcy, poza opisanymi wyżej dokumentami i oświadczeniami, zobowiązani są dołączyć 

umowę spółki lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

 

11. Wymagania dotyczące wadium. 

 

W niniejszym Zapytaniu Ofertowym wadium nie jest wymagane. 

 

12. Termin związania ofertą. 

 

Termin związania Wykonawców złożona ofertą wynosi 120 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

Ofertę należy złożyć/przesłać Zamawiającemu na adres: 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowach 

Grochowy 11 

62-574 Rychwał, 

 

w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r., do godz. 12:00. 

Decydujące znaczenie dla zachowania niniejszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

 

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (data i godzina) i otrzyma kolejny numer. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowach, Grochowy 11, 62-574 Rychwał, dnia 25 

stycznia 2017 r., godz. 12:30. 



 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

 

14. Sposób obliczania ceny. 

 

Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego projekt 

budowlany stanowiący treść Załącznika 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

Cena oferty winna obejmować koszty wykonania prac bezpośrednio wynikających z dokumentacji, 

powinna także obejmować koszty prac nie ujętych, a których poniesienie jest niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego, jak np. koszty robót przygotowawczych, 

koszty utrzymania placu budowy czy koszty uporządkowania placu budowy. 

 

Cena oferty musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją zadania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

 

Cena oferty musi być podana w PLN, w zapisie liczbowym i słownie, z wyodrębnieniem należnego 

podatku VAT. Stawka VAT ma być określona zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

 

Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty 

powinny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak aby wyliczona cena za realizacje zamówienie była 

ceną ostateczną. 

 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związana). 

 

 

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny ofert Zamawiający będzie stosował 

wyłącznie kryteria określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

 

Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez Zamawiającego. 

 

Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością i zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 

bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. 

 



O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza oraz pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku postepowania zostanie też umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego . 

 

15. Unieważnienie postępowania. 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zapytania oferetowego  w szczególności jeżeli: 

 

Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Wystąpiły okoliczności powodujące, że prowadzenie Zapytania Ofertowego lub jego rozstrzygnięcie  

zakończone wyborem oferty nie leży w interesie Zamawiającego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postepowania ofertowego bez dokonywania 

wyboru ofert lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. 

Wykonawcom nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku 

skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wyrażonego w zdaniu poprzednim. 

 

16. Postanowienia końcowe. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania postepowania. 

 

Załączniki do Zapytania Ofertowego: 

 

Załącznik 1 – Zakres rzeczowy będący przedmiotem zamówienia – projekt budowlany 

Załącznik 2 – Wykaz i opis doświadczenia osób oddelegowanych do wykonania zadań 

Załącznik 3 – Wykaz wykonanych zadań 

Załącznik 4 – Oświadczenie wnioskodawcy 

 

 

 



 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/* 

 

OFERTA 

 

Na wykonanie prac remontowych zgodnie z założeniami projektu: Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego gminy Rychwał w powiecie konińskim - wykonanie prac remontowo-naprawczych, 

ochronnych i zabezpieczających obejmujących renowację dachu zabytkowego Kościoła pw. Św. 

Doroty w Grochowach.   

 

DO: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowach 

Grochowy 11 

62-574 Rychwał 

tel. +48 660 452 790 

e-mail: parafiagrochowy@wp.pl 

www.parafiagrochowy.pl 

REGON: 040063446 

NIP: 665-269-01-46 

 

1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Nazwa .................................................................................................................................... 

Siedziba ................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu.................................................................................................................... 

Nr NIP................................................................................................................................... 

Nr REGON............................................................................................................................. 

Nr konta ................................................................................................................................. 

e-mail ..................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko .................................................................................. 

Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy cenę za wykonanie zamówienia: 

CENA NETTO: ……………………………… PLN 

PODATEK VAT: …………………………… PLN 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO: …………………………………… PLN 

Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są 

konieczne do zrealizowania zamówienia. 

1. Oświadczamy, ze zamówienie zrealizujemy w terminie do ……………….. 

 



3. Oświadczamy, że: 

 posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia; 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 120 dni od daty, w której 

upływa termin składania ofert. 

 

5. Załączniki: 

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

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

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


