
Nr sprawy PT.2370.2.2017                                           Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

WYKONAWCA:           
Nazwa Wykonawcy …………………............................................................................ 
Siedziba Wykonawcy ……………...........................................................................….. 
Nr tel. / fax …………………................................................................................……… 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  61-248 POZNAŃ,  
ul. Bobrzańska 6a; tel. (61) 22-20-300   fax (61) 22-20-315 

 
1. W związku z ogłoszeniem zaproszenie do składania oferty cenowej z wyłączeniem 

ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8. na pełnienie kompleksowego 

Nadzoru Inwestorskiego, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach 

robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania pn. 

„Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP  

w Poznaniu – PT.2370.6.2016”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  

w pełnym zakresie opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za 

kwotę:  

wartość brutto całej usługi ………….........................……PLN 

słownie: ………..............................………………………………PLN (…./100) 

oraz w tym 

stawka miesięczna wartość brutto ………….........................……PLN 

słownie: ………..............................………………………………PLN (…./100) 

 

2. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie 

koszty wykonania w całości przedmiotu zamówienia opisanych  

w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy w stosunku do nich 

żadnych uwag. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

5. Warunki płatności (należy podać w dniach termin uregulowania należności po otrzymaniu przez 

Zamawiającego faktury od 14 do 30 dni)  - ....…… dni. 



6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych 

uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym 

projektem umowy. 

7. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie  

przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:  

1) Załącznik nr 1 - Wykaz wykonanych i zakończonych kompleksowych nadzorów 

wymaganych w pkt. IV 2) SIWZ. 

2) Załącznik nr 2 - Wykaz osób wymaganych w pkt. IV 1) SIWZ  

 

 

 

 

Miejscowość.……….., data   ............... 

.........…………....................................... 
Podpis (podpisy) osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 



Nr sprawy PT.2370.2.2017            Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

Wykaz wykonanych i zakończonych kompleksowych nadzorów inwestorskich 

Lp. 
Nazwa i adres Odbiorcy 

usługi 
Przedmiot zamówienia 

Wartość zamówienia 

O którym mowa w pkt 

IV. 2) (powyżej 8 mln.) 

Data wykonania  

zamówienia 

DD-MM-RRRR 

Wartość usługi 

kompleksowego 

nadzoru 

inwestorskiego 

1  
Kompleksowy nadzór 

inwestorski 
   

2  
Kompleksowy nadzór 

inwestorski 
   

3  
Kompleksowy nadzór 

inwestorski 
   

 

*- Niewłaściwe skreślić 

 

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody, o których mowa w pkt. IV. 2) SIWZ wskazujące, że roboty te zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

1) poświadczenia, 

 

Miejscowość.…………….., data   ..................... 

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

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

 



Nr sprawy PT.2370.2.2017 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

                                                              Wykaz osób wymaganych w pkt. IV 1) SIWZ 

Lp Imię i nazwisko osoby Zakres wykonywanych czynności –pełniona funkcja 
Spełnienie 

wymaganych 
kwalifikacji 

Podstawa 
dysponowania 

1 

Osoba o której mowa  

w SIWZ pkt. IV 1) a): 

 

 

…. 

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeń wymaga się posiadania uprawnień 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno — budowlanej oraz posiadania co najmniej 5 letniego 
doświadczenia w realizacji  jako inspektor nadzoru/ kierownik budowy, 
przebudowy, remontu, modernizację budynków użyteczności publicznej 

TAK/NIE* 
pośrednie / 

bezpośrednie* 

2 

Osoba o której mowa  

w SIWZ pkt. IV 1) b): 

 

 

 

…. 

sanitarnej wymaga się posiadania uprawnień się do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych oraz posiadania co najmniej 5 letniej praktyki 
zawodowej przy realizacji budowy, przebudowy, remontu, modernizację 
budynków użyteczności publicznej, jako nadzór 

TAK/NIE* 
pośrednie / 

bezpośrednie* 

3 

Osoba o której mowa  

w SIWZ pkt. IV 1) c): 

 

 

…. 

elektrycznej wymaga się posiadania uprawnień do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadania co 
najmniej 5 letniej praktyki zawodowej przy realizacji budowy, przebudowy, 
remontu, modernizację budynków użyteczności publicznej, jako nadzór 

TAK/NIE* 
pośrednie / 

bezpośrednie* 

 

*- Niewłaściwe skreślić 

 

Oświadczam, że wyżej wskazane osoby posiadają aktualne uprawnienia wydane przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne – zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz są zdolne do wykonania 

zamówienia opisanego w SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje w/w osobami pośrednio, należy załączyć do niniejszego wykazu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

przedmiotowych osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza spełnienie kilku wymagań wymienionych w pkt. IV SIWZ przez jedną osobę. 

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, i/lub wykształcenie tych osób Wykonawca zobowiązany  

jest przedłożyć na etapie podpisywania umowy. 

 

Miejscowość.…………….., data   ..................... 

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

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 


