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OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 
 „WYMIANA ORAZ ZAKUP DRZWI I OKIEN DO SALI GIMSNATYCZNEJ W ZAKRESIE 
TERMOMODERNIZACJI NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, 

GM. LESZNO” 
 

9/2017/EE/SG 
Warszawa,13.04.2017 r. 

1. Zamawiający 
Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, 
komunikacji i kultury 
NIP: 5252198398, REGON: 017176651 

2. Tytuł Projektu 

Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali 
sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu 
zwiększenia ich efektywności energetycznej 
RPMA.04.02.00-14-5335/16 

3. Skrócony opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamówienie, stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, może być 
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Priorytet IV, Działanie 4.2 „Efektywność 
energetyczna”. Niniejsze zamówienie jest zapytaniem ofertowym, ogłaszanym ze 
względu na obowiązującą przy realizacji projektów unijnych zasadę 
konkurencyjności (zgodnie z zapisami stosownych wytycznych na szczeblu 
krajowym i wojewódzkim), do której respektowania zobowiązał się Zamawiający. 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany starych oraz zakup i dostawa nowych 
drzwi i okien wraz z zakupem materiałów w zakresie termomodernizacji istniejącego 
budynku Sali Gimnastycznej na działce nr 3, obręb 0008 (budynek parterowy). 
Uwzględniono zakup kompleksowych usług wymiany oraz zakupu drzwi i okien 
niezbędnych do przeprowadzenia tej inwestycji. 
 
Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania 
postępowania lub niewybrania oferty. 

4. Kryteria oceny i opis 
sposobu przyznawania 
punktów 

Kryteriami oceny prawidłowo złożonych ofert, na podstawie których Komisja 
będzie dokonywała wyboru najlepszej, będą: 

a) Cena – waga 70% (porównywana będzie cena brutto oferty): 

 od 0 do 70 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia; metodologia obliczania pkt. ceny: pkt. ceny za 
przedmiot zamówienia = cena najniższa *70 pkt / cena oferowana; 

b) Okres gwarancji w miesiącach – waga 30%: 

 od 0 do 30 pkt. za podany w zapytaniu ofertowym okres od 36 do 60 
miesięcy, metodologia obliczania pkt. gwarancji: pkt. okres gwarancji na 
przedmiot zamówienia w miesiącach (ponad wymagany w zapytaniu 
ofertowym okres gwarancji) = gwarancja badana *30 pkt / gwarancja 
najdłuższa; 

 
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż wymagany zostaną odrzucone, a tam gdzie 
podany zostanie okres dłuższy niż 60 miesięcy dla obliczeń przyjęta zostanie wartość 
60 miesięcy. 
 
Spośród złożonych ofert jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która/e 
spełni wymagania wymienione w punkcie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
oraz forma i treść ofert” i uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych jako suma 
każdego z opisanych powyżej kryteriów. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
https://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2015_08/02d637d174c1a8467a4285d7067884a1.pdf
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5. Szczegółowy opis 
przedmiotu 
zamówienia oraz forma 
i treść ofert 

A. Opracowanie oferty 
Oferent powinien zapoznać się z wytycznymi Zamawiającego (Inwestora), 
uwarunkowaniami zewnętrznymi dotyczącymi inwestycji (tj. lokalizacja) oraz formą 
istniejącego budynku. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w terminie 
do ustalenia z Inwestorem. 
 
Elementem przedmiotu zamówienia jest wymiana starych oraz zakup i dostawa 
nowych drzwi i okien do Sali Gimnastycznej oraz materiałów niezbędnych do 
wykonania tej usługi. 
Wymiana oraz zakup drzwi i okien muszą zostać wykonane z uwzględnieniem 
pozwolenia na budowę (nr 267/2017) oraz posiadanego projektu architektonicznego i 
dokumentacji technicznej. 
 
Dopuszcza się możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań w zakresie 
nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu architektonicznego, pod 
warunkiem, iż ewentualna zmiana nie będzie wymagała uzyskania zamiennej decyzji 
pozwolenia na budowę. Dopuszcza się więc stosowanie wszelkich równoważnych 
rozwiązań technicznych dowolnego producenta, o ile zostaną spełnione odpowiednie 
parametry techniczne przewidziane przekazaną Wykonawcy dokumentacją. 

 
Przedmiot zamówienia powinien mieć gwarancję na okres co najmniej 36 miesięcy, 
maksymalnie 60 miesięcy. 
 
Przedstawione w dokumentacji wskazania na urządzenia techniczne, materiały, znak 
towarowy z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, 
że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione rozwiązania z 
zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla 
osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i parametrów końcowych całego układu, 
będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać jakie 
materiały i urządzenia zostały zmienione i określić jakie materiały i urządzenia w ich 
miejsce proponuje. Ponadto powinien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że 
wskazane rozwiązania są równoważne. 
 
B. Termin ważności oferty 
Oferta jest nieodwołalnie wiążąca dla Oferenta przez okres 60 dni od terminu 
złożenia oferty wyznaczonego w zapytaniu. 
 
C. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu 
terminu od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2018 roku. 
Kluczowe etapy realizacji zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą na etapie 
podpisywania umowy. 
 
D. Kary umowne 
Oferta zawierać będzie deklarację przyjęcia poniższych kar umownych: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy w całości – w wysokości 0,2% 
łącznego oferowanego wynagrodzenia brutto, 

 w przypadku odstąpienia od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego oferowanego wynagrodzenia 
brutto. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku 
nieterminowej zapłaty należności. 

c) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

d) Okoliczność odstąpienia od umowy nie ma wpływu na możliwość 
dochodzenia kar umownych odszkodowania przewyższającego te kary. 

 
E. Opis sposobu przygotowania oferty 
Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na papierze lub opatrzona 
pieczątką firmową. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji 
elektronicznej. 

b) Oferta powinna: 

 zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, 
adres e-mail; 
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 posiadać datę wystawienia; 

 posiadać termin ważności oferty - minimum 60 dni; 

 zawierać cenę netto oraz brutto (w PLN); 

 zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert (dotyczy 
ofert dostarczonych pocztą, kurierem lub osobiście); 

 powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 9/2017/EE/SG; 

 wykaz realizacji przynajmniej 3 robót wymiany i dostawy drzwi i okien w 
okresie ostatnich 5 lat (jeśli okres prowadzenia działalności przez oferenta jest 
krótszy to w tym okresie) obejmujących prace o podobnym zakresie do 
przedmiotu zamówienia, których wartość wyniosła każdorazowo przynajmniej 
100 tys. zł netto (załącznik nr 3); 

 kosztorys sporządzony na podstawie przedmiarów dołączonych do 
niniejszego zapytania, które należy wypełnić uwzględniając wszelkie koszty 
wykonania przedmiotu postępowania. Cena łączna oferty powinna stanowić 
sumę wszystkich pozycji głównych z kosztorysu; 

 zawierać wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych z beneficjentem projektu (załącznik nr 1); 

 zawierać wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu (załącznik nr 2); 

 Opłaconą polisę OC dla prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w 
wysokości nie niższej niż 200 000 zł. 

 
F. Inne warunki i wykluczenia 

a) Z postępowania wykluczeni są wykonawcy, którzy pozostają we wzajemnych 
powiązaniach kapitałowych lub osobowych z 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, 
polegających w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 

 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. 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają powyższemu 
wykluczeniu. Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na 
podstawie oświadczenia, będącego załącznikiem do niniejszego zapytania 
ofertowego (załącznik nr 1). 

b) Wykonawcą niniejszego zamówienia mogą być podmioty, które: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 mają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania określonej 
działalności, 

  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, 

  znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie 
oświadczenia, będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego 
(załącznik nr 2). 

 Oferent musi posiadać doświadczenie w działalności na rynku dotyczącym 
niniejszego postępowania ofertowego. W postępowaniu mogą wziąć udział 
tylko i wyłącznie Oferenci, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat (jeśli 
okres prowadzenia działalności przez Oferenta jest krótszy to w tym okresie) 
zrealizowali w pełni przynajmniej 3 roboty wymiany oraz dostarczenia drzwi i 
okien obejmujące prace o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia, 
których wartość wyniosła każdorazowo przynajmniej 100 tys. zł netto. 
Oferent wykaże wykonane roboty zgodnie z załącznikiem nr 3, do którego 
dołączy referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wykazanych robót. 

Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie 
oświadczenia, będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego 
(załącznik nr 3). 

c) Drzwi i okna muszą zostać wykonane w oparciu o posiadany projekt 
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architektoniczny oraz dokumentację techniczną. Materiały źródłowe dostępne 
w formie elektronicznej na stronie Zamawiającego 
http://www.stowarzyszenierkik.pl/przetargi.html; 

d) Poprzez przystąpienie do postępowania Oferent oświadcza, iż 
posiada/zapewnia wszelkie niezbędne pozwolenia oraz upoważnienia do 
przeprowadzenia prac objętych niniejszym postępowaniem oraz, iż jest w 
stanie zapewnić odpowiednią kadrę oraz zasoby techniczne do terminowego i 
prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia - oświadczenie 
składane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2. 

e) W postępowaniu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie Oferenci, którzy spełniają 
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadają 
opłaconą polisę OC dla prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie 
niższą niż 200 000 zł. 

f) Zamawiający ocenia spełnienie powyższych warunków na podstawie 
oświadczeń i dokumentów złożonych do oferty według zasady spełnia/nie 
spełnia. 

 
G. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów 
elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail 
wskazany w ofercie. 

6. Dodatkowe 
informacje  

A. Zawarcie umowy 
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do 
zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o wyborze oferty.  
 
B. Warunki płatności 
Płatności dokonywana jest przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury 
dokumentującej zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego roboty zgodnie z 
ustalonym harmonogramem, po należnym wykonaniu przedmiotu zamówienia 
potwierdzonego protokołem odbioru oraz po dostarczeniu do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 
C. Pozostałe warunki 

a) nie przewiduje się udzielania zaliczek; 
b) koszty dostawy (dotyczy materiałów) – po stronie Wykonawcy; 
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
D. Dodatkowe informacje 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia 
postępowania bez wyboru oferty; 

b) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert; 
c) wszelkie pytania w związku z ogłoszeniem należy kierować do:    

Ireneusz Prejs tel. do kontaktu: 668-312-870, e-mail: 
iprejs@stowarzyszenierkik.pl. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie w formie 
pisemnej; 

d) Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości 
pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody 
na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia 
poprzez zawarcie stosownej adnotacji w treści składanej oferty; 

e) W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do 
przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje 
umożliwiające dokonanie oceny oferty; 

f) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do 
jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie 
przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 
od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia 
wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w 
sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty 
Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę; 

g) W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji 

mailto:iprejs@stowarzyszenierkik.pl
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pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem; 
h) Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku 

niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, 
zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania 
postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy, nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zamawiającego; 

i) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający 
powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie o wynikach postępowania 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania 
umowy; 

j) Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych 
warunkach i zasadach. 

7. Miejsce, sposób i 
termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć do dnia 24.04.2017 r. do godziny 00.01 w jednej z niżej 
wymienionych form: 
a) pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, 
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@stowarzyszenierkik.pl 

 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty do 
Zamawiającego. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 
http://www.stowarzyszenierkik.pl/przetargi.html 

8. Załączniki 

Zał. nr 1: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
Zał. nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Zał. nr 3: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu 
Zał. nr 4: Formularz ofertowy – wzór 
Zał. nr 5: Zestawienie okien i drzwi 

  

mailto:inwestycje@stowarzyszenierkik.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/2017/EE/SG 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 

 

 

 

___________________________     ________________________ 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy)      (miejscowość i data) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego 

przedmiotem zapytania ofertowego nr 9/2017/EE/SG oświadczam(y), że: 

 

Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy 

przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie 

powiązania pomiędzy 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 lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 

 

 

 

_____________________________    ______________________________ 

(miejscowość, data)       (podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do składania 

oświadczeń po stronie Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 9/2017/EE/SG 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

___________________________     ________________________ 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy)      (miejscowość i data) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego 

przedmiotem zapytania ofertowego nr 9/2017/EE/SG oświadczam, że: 

 

 Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

_____________________________    ______________________________ 

(miejscowość, data)       (podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do składania 

oświadczeń po stronie Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 9/2017/EE/SG 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU 

 

 

 

__________________________                        ________________________ 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy)           (miejscowość i data) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 9/2017/EE/SG oświadczam(y), że 
realizacja robót o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze w okresie ostatnich 5 lat, których wartość wyniosła każdorazowo przynajmniej 500 tys. 
zł netto wykazane dla potrzeb postępowania udziału w postępowaniu nr 9/2017/EE/SG w ramach projektu nr RPMA.04.02.00-14-5335/16 pn.: 
,,Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu 
zwiększenia ich efektywności energetycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Priorytet IV, Działanie 4.2 „Efektywność 
energetyczna”. 

 

L.p. Miejsce wykonania 
prac (adres) 

Rodzaj przeprowadzonych prac Zamawiający/Zlecający 
(nazwa/adres) 

Termin realizacji Wartość 
(netto w PLN) 

      

      

      
 
 
 
 

_____________________________          ______________________________ 

(miejscowość, data)             (podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do składania 

świadczeń po stronie Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9/2017/EE/SG 

 

FORMULARZ OFERTOWY - WZÓR 

 

 

 

___________________________     ________________________ 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy)      (miejscowość i data) 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 9/2017/EE/SG w ramach projektu nr 
RPMA.04.02.00-14-5335/16 pn.: ,,Termomodernizacja zespołu budynków Dużej 
Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w 
Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu 
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Priorytet IV, Działanie 4.2 
„Efektywność energetyczna”. 
 
Niniejszym oferuję wykonanie w/w zadania: 
 
za cenę netto w wysokości: …............................................................................. zł. 
(słownie złotych: …......................................................................................................) 
 
Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości:…………………………… co daje cenę 
brutto w wysokości: .....................................................................zł. (słownie złotych: .. 
........................................................................................................................................
.............). 
 
Udzielam/y …....... miesięcy gwarancji na prace określone w zamówieniu. 
 
 

UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być 
krótszy niż 36 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów 
punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy. 
 
Oświadczam(y), że: 

 Zapoznałem/liśmy się z dokumentami załączonymi do zapytania ofertowego 
oraz dokumentacją techniczną i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

 W cenie ofertowej uwzględniłem/liśmy wszelkie koszty związane z 
dostosowaniem się do wymogów zamówienia wynikające z projektów 
technicznych, przedmiarów, oraz pozostałe mające wpływ na kompletność 
wykonania zamówienia. 

 Oświadczam(y), że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie 
wnoszę/nie wznosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje/my warunki w niej 
zawarte. 
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 Oświadczam(y), że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

 Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, wskazane w 
zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

_____________________________    ______________________________ 

(miejscowość, data)       (podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do składania 

oświadczeń po stronie Wykonawcy) 


