
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Węgornia, dnia 11.01.2018 r. 

Stanisław Cudny FOGE  

Węgornia 2 

84-218  Łęczyce 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się 

drewnianej listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE.” 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2., firma 

Stanisław Cudny FOGE ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania 

ofertowego na wybór Generalnego Wykonawcy następujących elementów projektu: 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
 
Część I przedmiotu zamówienia - realizowana przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. 
 
W skład części I przedmiotu zamówienia wchodzą: 
 
1) Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową – 1 szt.  

 
W ramach realizacji projektu powstanie hala produkcyjna o powierzchni 2808m2, w której zostanie 
wdrożona innowacyjna technologia produkcji samowyrównującej się drewnianej listwy 
przypodłogowej. 
 
W hali zostaną wyodrębnione przestrzenie zgodnie z Dokumentacją Projektową, m.in.: magazyn 
surowców, część produkcyjna, szlaki komunikacyjne, pomieszczenia kompresorowni, pomieszczenia 
z lakierami oraz magazyn półproduktów. 
 

Konstrukcja ścian i dachu hali będzie się składać ze stalowych ram nośnych. Budynek będzie 
składał się ze ścian z płyt warstwowych PWS z ukrytym sposobem montażu lub innych, m. 
in. z uwagi na wymogi przeciwpożarowe. 

 
Urządzenia do spalania biomasy będą odseparowane od głównej hali w celu ochrony przed możliwym 
pożarem, lepszym zabezpieczeniem inwestycji przed jakimikolwiek wypadkami. Powierzchnia 
pomiędzy będzie utwardzona w celu lepszej komunikacji i możliwej instalacji urządzeń, renowacji 
i serwisu. 
 
Działka znajduje się w Chwaszczynie w gminie Żukowo, na działce nr 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 
217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10. 
 
Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących inwestycję: 

 długość  78m 

 szerokość 36m 

 wysokość 7,8m 

 powierzchnia zabudowy: hala 2808m2 + urządzenia do spalania biomasy 54,63m2= 2862.63m2 

 powierzchnia użytkowa: hala 2972,5m2 + urządzenia do spalania biomasy 42,5m2= 3015m2 

 kubatura 18957,93m3 
 
Zakres planowanych prac: 
Etap I - Roboty ziemne. 
Etap II – Fundamenty. 
Etap III - Posadzka betonowa. 
Etap IV – Konstrukcja. 
Etap V – Dach. 
Etap VI - Obudowa ścian. 
Etap VII - Ślusarka drzwiowa i okienna zewnętrzna. 
Etap VIII - Ślusarka stalowa. 
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Etap IX – Instalacje sanitarne, instalacje przeciwpożarowe. 
Etap X – Instalacje elektryczne. 
 
2) Budowa zbiornika przeciwpożarowego – 1 szt. 
 
3) Budowa zbiornika na deszczówkę – 2 szt. 
 
4) Budowa trafostacji – 1 szt. 
 
5) Budowa muru oporowego – 1 szt. 
 
 
Część II przedmiotu zamówienia - realizowana w całości ze środków własnych Zamawiającego. 
 
W skład części II przedmiotu zamówienia wchodzą: 
 
1) Budowa budynku socjalnego – 1 szt. 
 
Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących inwestycję: 

 długość  10,5m 

 szerokość 12,7m 

 wysokość 3,2m 

 powierzchnia zabudowy 126,87m2 

 powierzchnia użytkowa 112,33m2 

 kubatura 314,53m3 
 

Zakres planowanych prac: 
Etap I - Roboty ziemne. 
Etap II – Fundamenty. 
Etap III - Posadzka betonowa. 
Etap IV – Konstrukcja. 
Etap V – Dach. 
Etap VI - Obudowa ścian. 
Etap VII - Ślusarka drzwiowa i okienna zewnętrzna. 
Etap VIII - Ślusarka stalowa. 
Etap IX – Instalacje sanitarne. 
Etap X – Instalacje elektryczne, prace wykończeniowe. 

 
2) Posadowienie pod hale magazynowe – 2 szt. 
 
Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących inwestycję: 

 długość  31m 

 szerokość 30m 

 wysokość 7,66m 

 powierzchnia zabudowy 940m2 

 powierzchnia użytkowa 930m2 

 kubatura 5580m3 
 
Zakres planowanych prac: 
Etap I - Roboty ziemne.  
Etap II – Fundamenty.  
Etap III - Posadzka z kostki gładkiej bezfazowej.  
Etap IV - Instalacje elektryczne.  
 
3) Budowa zbiornika na ścieki sanitarne – 2 szt. 
 
 
 
Wycenę prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia prosimy określić wg wzoru tabeli 
umieszczonej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 
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Wszelkie założenia techniczne niezbędne do wyceny precyzuje Dokumentacja Projektowa 
dostępna na stronie internetowej zamawiającego, pod linkiem 
http://foge.pl/Dokumentacja_projektowa_budynku_hali_produkcyjnej.pdf oraz w siedzibie 
zamawiającego: Stanisław Cudny FOGE, Węgornia 2, 84-218 Łęczyce. Dokumentacja Projektowa 
jest głównym dokumentem, na podstawie którego należy dokonać wyceny oferty.  
 
Każdy potencjalny oferent ma możliwość osobistego wglądu do Dokumentacji Projektowej 
w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu terminu spotkania z Panem Stanisławem Cudnym tel. 
607 040 248, e-mail: s.cudny@foge.pl. 
 
Zaleca się, aby Oferent zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem. Koszt ewentualnych 
oględzin miejsca budowy ponosi oferent. 
 
Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową 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 ewentualnych 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. 

 inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania 
zamówienia. 

 
Zamawiający informuje, że plac budowy będzie gotowy do oddania Wykonawcy od dnia 

13.02.2018r. 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
2. Planowany termin realizacji zamówienia do 31.12.2018r. (przez wskazane terminy 

realizacji rozumie się zakończenie wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym protokołem 
odbioru, bez uwag). 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:  
 

 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 
we wskazanym terminie. 

 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. 

 Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań. 

 Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 10% wynagrodzenia całkowitego netto 
wskazanego w ofercie. 

mailto:s.cudny@foge.pl
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 Przedłożenie minimum 3 kopii listów referencyjnych potwierdzających ukończenie 
z powodzeniem podobnych realizacji, tj. hal produkcyjnych o powierzchni min. 2200m2 jako 
Generalny Wykonawca. 

 
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 
dokumentów: 
 
1) Złożenie oferty zawierającej: 

 Nazwę, adres i NIP wykonawcy 

 Datę wystawienia oferty 

 Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów 

 Termin ważności oferty 

 Cenę netto i brutto 
 
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o 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. 

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

 Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu 
zamówienia 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. 
 

3) Złożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 10% wynagrodzenia całkowitego 
netto wskazanego w ofercie. 
 
4) Przedłożenie minimum 3 kopii listów referencyjnych potwierdzających ukończenie 
z powodzeniem podobnych realizacji, tj. hal produkcyjnych o powierzchni min. 2200m2 jako 
Generalny Wykonawca. 

 
 
4. Opis sposobu przygotowania oferty:  
 
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz 
z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt. 3 niniejszego 
zapytania ofertowego.  
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające 

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone. 

 
Sposoby składania ofert: 

1) osobiście  pod adres Stanisław Cudny FOGE, Węgornia 2, 84-218 Łęczyce,  
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-16:00, 

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Stanisław Cudny FOGE, Węgornia 2, 
84-218 Łęczyce, 

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: s.cudny@foge.pl. 
 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 12.02.2018r. 
 

 Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie 
postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego 
zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

 Zamawiający ogłosi na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 
o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru 
Wykonawcy. 

 Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny w każdym momencie postępowania 

 
5. Termin ważności oferty: minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert. 
 
6. Kryteria oceny ofert: 
 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
 

kryteria oceny ofert waga  maksymalna liczba punktów 
a) cena netto w PLN/EUR1 95% 95 

b) gwarancja w miesiącach  5% 5 

 
1 w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia 

poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego 
 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej 

formuły:          

    C min 
A n = ----------------- x 100 x 95% 
                C r 
 

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: poniżej 48 miesięcy – 0 pkt 

 gwarancja: 48 miesięcy włącznie i więcej – 5 pkt 
 

mailto:s.cudny@foge.pl
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7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo 

lub kapitałowo z Stanisław Cudny FOGE. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązanie między Stanisław Cudny FOGE lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Stanisław Cudny FOGE lub osobami wykonującymi w imieniu Stanisław Cudny 

FOGE 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, 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. 

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). 

 
8. Warunki dokonania zmiany umowy:  
 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia w przypadku 
zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej prowadzenie prac, tj. temperatura poniżej -5oC, temperatura powyżej +30oC, 
zaistnienia siły wyższej), warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze 
zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% 

wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

jeżeli: 

o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. 

 Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu 

brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie. 

 
 
Zastrzeżenia: 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Stanisław Cudny FOGE do żadnego określonego 
działania: 

 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Stanisław Cudny FOGE 
do akceptacji oferty, w całości lub części. 
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 Stanisław Cudny FOGE nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty 
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem 
oferty. 

 Stanisław Cudny FOGE zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania / zmian całości 
lub części zapytania ofertowego. 

 
 
 
 
 
 
 
........................... 
podpis i pieczęć 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018 

Formularz ofertowy 

 

Oferta dla firmy 

 Stanisław Cudny FOGE 

Węgornia 2 

84-218  Łęczyce 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2018 dotyczące: 

 Budowy hali produkcyjnej z częścią magazynową – 1 szt.   

 Budowy zbiornika przeciwpożarowego – 1 szt. 

 Budowy zbiornika na deszczówkę – 2 szt. 

 Budowy trafostacji – 1 szt. 

 Budowy muru oporowego – 1 szt. 

 Budowy budynku socjalnego – 1 szt. 

 Posadowienie pod hale magazynowe – 2 szt. 

 Budowy zbiornika na ścieki sanitarne – 2 szt. 
związanych z projektem pn. „Wdrożenie technologii produkcji samowyrównującej się drewnianej 

listwy przypodłogowej szansą na dynamiczny rozwój firmy Stanisław Cudny FOGE.” w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2., składam niniejszą 

ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 

 

1) Nazwa i dane adresowe wykonawcy 

 

Pełna nazwa*  

Dane teleadresowe*  

NIP*  

 

2) Warunki oferty   

 

UWAGA: podstawowym dokumentem do dokonania wyceny w zakresie robót budowlanych jest 

Dokumentacja Projektowa, niniejsze zestawienie stanowi jedynie dokument uzupełniający  

w celach przygotowania oferty do postępowania ofertowego nr 1/2018  

 

Łączna cena netto……………………………………*PLN/EUR** 

Łączna cena brutto……………………………………*PLN/EUR** 

Gwarancja……………………………………*miesięcy 

Ważność oferty…………………*dni (minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert). 

 

Planowany termin realizacji zamówienia do 31.12.2018r. (przez wskazane terminy realizacji 
rozumie się zakończenie wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru, bez 
uwag). 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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CZĘŚĆ I 

Lp. Nazwa pozycji Wartość netto* (w 

PLN/EUR**)1 

Wartość brutto* (w 

PLN/EUR**)1 

1 Budowa hali produkcyjnej z częścią 

magazynową – 1 szt. 

  

2 Budowa zbiornika przeciwpożarowego – 1 

szt. 

  

3 Budowa zbiornika na deszczówkę – 2 szt.   

4 Budowa trafostacji – 1 szt.   

5 Budowa muru oporowego – 1 szt.   

CZĘŚĆ II 

Lp. Nazwa pozycji Wartość netto* (w 

PLN/EUR**)1 

Wartość brutto* (w 

PLN/EUR**)1 

1 

 

Budowa budynku socjalnego – 1 szt.   

2 Posadowienie pod hale magazynowe – 2 

szt. 

  

3 Budowa zbiornika na ścieki sanitarne – 2 

szt. 

  

Razem:   

 

1 w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia 

poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego 
 

 

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 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia we wskazanym terminie. 

 Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu 
zamówienia 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 
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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. 

 

        

Załączniki: 

1. Kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 10% wynagrodzenia 

całkowitego netto wskazanego w ofercie. 

2. Minimum 3 kopie listów referencyjnych potwierdzające ukończenie z powodzeniem 

podobnych realizacji, tj. hal produkcyjnych o powierzchni min. 2200m2 jako Generalny 

Wykonawca. 

 

 

 

 

Miejscowość …………………………………………*, dnia……………………* r. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

              (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 

*dane obligatoryjne 

** niepotrzebne skreślić 

 


