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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu EMUNEW/PP/9/2017 

dla postępowania o udzielenie zamówienia na: 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu 

„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 

nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków 

Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane wykonawcy: 

Nazwa 

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

Siedziba  

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

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

Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................................... 

Numer NIP: ......................................... Numer REGON:............................................................... 

2. Zobowiązania Wykonawcy:  

Przystępując do udziału w postępowaniu na zrealizowanie zamówienia pn. pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu w trakcie wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa 

do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa 

do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów 

odpadowych”, znak postępowania: EMUNEW/PP/9/2017, które jest współfinansowane 
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ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami wskazanymi w Ogłoszeniu za cenę:  

wartość netto: …………………………….…........................................................................................... 

słownie:………………………………………..………….………………………….….…………………………..................... 

podatek VAT: ……..…................................................................................…….….………….……………. 

słownie:  

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

wartość brutto: …..……………………….………………………..…………………………………………….....…………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….……….…………... 

3. Oświadczam, że:  

1/ posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2/ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;  

3/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

4/ spełniam wszelkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt VII Ogłoszenia,  

a w szczególności nie podlegam wykluczeniu na podstawie pkt VII.5 Ogłoszenia.  

4. Oświadczam, że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

realizacją Przedmiotu Zamówienia.  

5. Oświadczam, iż w okresie ostatnich 2 lat przed okresem składania ofert wykonałem jedną 

usługę polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub podobnej) przy wykonaniu 

innowacyjnych instalacji pro-środowiskowych. 
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(Potwierdzeniem realizacji usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub 

podobnej) przy wykonaniu innowacyjnych instalacji pro-środowiskowych są referencje 

podmiotów na rzecz, których realizowana była taka usługa, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy).  

6. Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem oraz wszystkimi jej załącznikami i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od Zamawiającego niezbędne informacje do 

przygotowania oferty.  

7. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu 

terminu wskazanego w Ogłoszeniu.  

8. Oświadczam, iż zawarte w Ogłoszeniu istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie 

zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. Oświadczam, że w przypadku dokonania wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, 

przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości ......……………… (słownie: …......................................................................................) 

w formie  …………………………………....................................................…………………………………, 

co stanowi 5% wysokości wartości brutto złożonej przeze mnie oferty.  

10. Oświadczam, że zamówienie w całości wykonam siłami własnymi / wykonanie poniższych 

części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić): 

1/…………………………........................................……………………. (nazwa i adres podwykonawcy); 

2/………………........................................………………………………... (nazwa i adres podwykonawcy).   

11. Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy): Zastrzegam 

jednocześnie, iż informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty, stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział 

w postępowaniu.  
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12. Do niniejszej oferty załączam:  

1/ …………………………................................. 

2/ …………………………................................. 

3/ …………………………................................. 

4/ ………………………….................................  

5/ …………………………................................. 

6/ ………………………….................................  

7/ …………………………................................. 

8/ …………………………................................. 

13. Oferta zawiera ......... ponumerowanych stron.  

 

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

 (miejscowość i data)  

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

(imię i nazwisko oraz czytelny podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

  


