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 ZNAK SPRAWY: 1/Oferta/2018                     Rychwałd, 

29.03.2018r 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

     

dla zamówienia na roboty budowlane 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 

pomocy technicznej w związku z art. 43a  ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie zaprasza do 

składania ofert dotyczących wykonania zadania budowy małej architektury pn. 

„Ścieżka Siedmiu Radości z infrastrukturą towarzyszącą”. 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie 

Ul. Franciszkańska 1 

34-322 Rychwałd    

33/862 36 16 

Mail: fdfe@franciszkanie.pl 

Strona www. http://www.rychwald.franciszkanie.pl/ 

 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

 

Na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego: 

 

(i) termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej 

liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Pzp; 

(ii) termin „Lider” oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie 

konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz 

udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach 

związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania 

zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w 

imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie 

prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu 

będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera wskazane w Kontrakcie; 

 

(iii) termin „Wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

(iv) termin Zamawiający – Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie, ul. 

Franciszkańska 1, 34-322 Rychwałd 
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3. Tryb udzielania zamówienia. 
 

Zapytanie ofertowe, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 

2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w związku z art. 43a  

ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania. 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie obiektu małej 

architektury. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w części III zapytania ofertowego – OPZ – 
Projekcie budowlanym. 

Roboty budowlane należy wykonać / ukończyć w terminie do dnia 30.09 .2018 wraz z odbiorem. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia na dzień składania ofert 
następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada minimalne warunki umożliwiające realizacje zamówienia na 

odpowiednim poziomie jakości, dotyczące: 

a) Doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), jeżeli 

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w 
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na wybudowaniu obiektu małej architektury w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane, o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto,   
 

W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca, zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzonego według załącznika, stanowiącego wzór nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

 

b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie 
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ich łączny potencjał techniczny i kadrowy), jeżeli wykaże, że dysponuje tymi osobami: 

   

• Kierownik Budowy – posiadający: 

 
- wykształcenie techniczne, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie; 

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót przy 
realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu małej 
architektury o wartości co najmniej 30 000 zł netto. 

 

• Kierownik Robót – posiadający: 

 

- wykształcenie techniczne, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie; 

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót przy 
realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu małej 
architektury o wartości co najmniej 30 000 zł netto. 

 

W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca, zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzonego według załącznika, stanowiącego wzór nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

6. Kryteria oceny, waga punktowa oraz opis sposobu przyznawania 

punktów 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców, 

których oferty nie zostały odrzucone przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. 

   

2. Za najkorzystniejszą (K) uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łaczną ilość punktów 
 

(K) = (C)+ (G) 

3. Zasady oceny kryterium 

 

a) "Cena" (C)   -  waga 60 % 
 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów, liczona wg wzoru: 

C =   • 60 pkt 

gdzie: 

 

C  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
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Cmin  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci  cena oferty "i"; 
 

b) „Okres gwarancji” (G) –  waga 40 % - nie krótszy niż 6 miesięcy, nie dłuższy 

niż  24 miesiące od daty zakończenia robót – liczony wg wzoru: 

▪ 6 miesięcy gwarancji  = 10 pkt, 

▪ 12 miesięcy gwarancji  =  20 pkt, 

▪ 24 miesiące gwarancji = 40 pkt. 

 

 

Zamawiający dokona zsumowania liczby punktów uzyskanych w przypadku kryterium Cena i Okres 

Gwarancji. Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 

W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT w 

wysokości wg. stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 

Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na postawie odrębnych przepisów nie 

są zobowiązani do uiszczania VAT na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, winni w Formularzu Oferty 

podać cenę z zerową stawką VAT. W takim przypadku Zamawiający – dla potrzeb oceny i porównania 

ofert – doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług [VAT] wg. stawki obowiązującej w dniu 

składania ofert. 

4. W przypadku gdy cena lub koszt nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert określonego w 

zapytaniu ofertowym, jeżeli zostały złożone dwie lub więcej ofert i przedstawiają one taki sam bilans 

ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejszą ofertę 

spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

5. Beneficjent wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny w 
przypadku: 

1) o którym mowa w ust. 4, albo 

2) gdy cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższego niż w złożonych 
ofertach. 

 

7. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej 
najniższej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, beneficjent kończy postępowanie 
bez wyboru żadnej z ofert: 

1) w całości, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, albo 

2) w odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy, jeżeli 

dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. 
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7. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Zamawiającego  -Klasztor o. Franciszkanów w Rychwałdzie, ul. 
Franciszkańska 1, 34-322 Rychwałd lub przesłać przesyłką listowną pod ww. adres w 
nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 15.04.2018 do godz. 11.00 

czasu lokalnego 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

„Oferta złożona w postępowaniu pn.    „Budowa obiektu małej architektury „Ścieżka Siedmiu 

Radości z infrastrukturą towarzyszącą”,  z dopiskiem „nie otwierać przed: 15 kwietnia 2018 r., 

godz. 11:15” w Biurze Zamawiającego, Klasztor o. Franciszkanów w Rychwałdzie, ul. 

Franciszkańska 1, 34-322 Rychwałd. 

3. Termin składania ofert mija w dniu  15 kwietnia 2018 r., godz. 11:00. 
4. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

8. Przesłanki odrzucenia oferty 

 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu, lub 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w  pkt. 
3, lub 

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub 
kapitałowo z osobą, o której mowa w pkt. 3, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym 
postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy. 

3. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 

4) 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; 
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5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

4. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie lub 

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego 
w wezwaniu do złożenia tych ofert. 

W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia dotyczącego braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w 

jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, sporządzonego według załącznika, stanowiącego wzór nr 3 do 

niniejszego zapytania. 

 

9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

10. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania 

 

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały określone w 

części II Zapytania Ofertowego – Wzorze Umowy. 

11. Dodatkowe informacje 

 

1. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, jeżeli: 

1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom poprzez zamieszczenie 

na stronie internetowej www.rychwald.franciszkanie.pl przed upływem tego terminu; 

2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z 
uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie: 

a) opisu zadania, 

b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy lub 
sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu, 

c) kryterium oceny ofert. 

http://www.rychwald.franciszkanie.pl/
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2. W toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Beneficjent i wykonawca nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji beneficjent udostępnia przez 

zamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1. pkt. 1) , informację o: 

1) wyborze wykonawcy oraz wykaz, wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych 

z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w tym postępowaniu oraz kryteria 
oceny ofert, albo 

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz wykaz ofert, które wpłynęły w 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert 

oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w tym 
postępowaniu oraz kryteria oceny ofert, albo 

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo 

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

4. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mają obowiązek przekazywać na piśmie lub drogą elektronicznie z niezwłocznym potwierdzeniem 
pisemnym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się 
za wniesione z chwila, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z 
ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Niniejsze postępowanie 

prowadzone jest w języku polskim. 
 
 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków i brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 9 zapytania ofertowego. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

2) Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika ze skutkiem 
wobec wszystkich mocodawców. 

3) Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do 
zawarcia Umowy regulującej swoją współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze 
oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię 
Umowy, opisującej przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób 
współdziałania przy wykonywaniu zamówienia. 

5) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika oraz 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach 
(załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy 
wpisać dane dotyczące Pełnomocnika i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) 
dotyczy. 

6) Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie 
reprezentowani wskażą Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. 
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Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie 
reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym 
oznaczeniem iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie 
zamówienia i wskazuje pozostałych Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres 
udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i winno zawierać: oznaczenie Mocodawcy, oznaczenie 

Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa. Wskazane jest by określało czas na jaki zostało udzielone 

(wymagana forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie „za zgodność z oryginałem” 

kopia stosownego pełnomocnictwa). 

 

7. Zawartość oferty. 
 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej Wykonawcy, lub dokumenty równoważne w przypadku podmiotów 

mających siedzibę za granicą lub osób fizycznych, których miejsce zamieszkania jest za 
granicą. 

e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) –  w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

oraz oświadczeń lub dokumentów nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji albo gdy oferty oraz oświadczeń lub dokumentów 
nie podpisuje Wykonawca. 

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

g) Wypełniony Przedmiar Robót. 
  
 

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory: 

 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o 

spełnianiu warunków w postępowaniu 

Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych 
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Załącznik nr 1 
Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

„Ścieżka Siedmiu Radości z infrastrukturą towarzyszącą” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

1/oferta/2018 

 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
  

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie 

Ul. Franciszkańska 1 

34-322 Rychwałd    

 

Mail: fdfe@franciszkanie.pl 

Strona www. :www.rychwald.franciszkanie.pl 

2. WYKONAWCA: 
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Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

    

   

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) Zapoznałem się z treścią  zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, akceptuję je w 

pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń, posiadam niezbędne mi dane do złożenia  oferty. 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania 

ofertowego, wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego modyfikacji, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 
brutto: ................................................................................................... [PLN] 

(słownie: ............................................................................................... [PLN]) 

W tym uwzględniono cenę netto w wysokości: ..............................................[PLN] 

(słownie: ................................................................................................ [PLN] 

oraz należny podatek VAT=23% w wysokości:.............................................. [PLN] 

(słownie: ............................................................................................... [PLN]) 

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wór umowy przedstawiony w Części II Zapytania, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]2, 
8)  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania3. 

                                                           
1
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

 

2
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

 

3
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w 

ofercie 

(wyrażone 

cyfrą) 

 

od 

   

   

 

9)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć następującym 

podwykonawcom4: 
 

l.p. Nazwa części zamówienia Firma podwykonawców 

   

   

 

10) Oferta została złożona na ….… ponumerowanych stronach. 

 

 

4. Podpis(y): 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

                                                           
4
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2. 
wzór oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców o spełnianiu warunków w postępowaniu 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
 

1/oferta/2018 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

„Ścieżka Siedmiu Radości  z infrastrukturą towarzyszącą” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
  

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie 

Ul. Franciszkańska 1 

34-322 Rychwałd    

 

Mail:fdfe@franciszkanie.pl 

Strona www. :www.rychwald.franciszkanie.pl 

 

2. WYKONAWCA:5:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

    

   

 

                                                           
5
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na roboty budowlane „Ścieżka Siedmiu Radości z infrastrukturą towarzyszącą”, o których mowa w 

niniejszym zapytaniu. 

 

 

 

3. Podpis(y): 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 3. 
wzór oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
 

1/oferta/2018 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

„Ścieżka Siedmiu Radości z infrastrukturą towarzyszącą” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
  

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie 

Ul. Franciszkańska 1 

34-322 Rychwałd    

 

Mail: fdfe@franciszkanie.pl 

Strona www.:www.rychwald.franciszkanie.pl 

 

2. WYKONAWCA:6:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

    

                                                           
6
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

 



ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE 

Część I – Instrukcja dla Wykonawcy 

Zadanie pn.: Ścieżka Siedmiu Radości z infrastrukturą towarzyszącą 

18 
 

   

 

Oświadczam(y), że: 

Nie jestem/śmy powiązany osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu pkt. 8. 3 zapytania ofertowego,  z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy. 

 

3. Podpis(y): 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

  

 

 

    

 

 


