
 

 

 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” 

30-198 Kraków, ul. Myczkowskiego 4 

 

Znak postępowania: GDA-1/2011 

                                                    

ZAPYTNIE OFERTOWE 

na 

WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH 

polegającego na: 

WYKONANIU FUNDAMENTÓW 

W PRZEBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU HALI 

RAKIET Z ADAPTACJĄ NA CELE OŚRODKA TERAPII DZIENNEJ 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBIATOWIE GMINA 

CHOCZEWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE  
O KTÓRYM MOWA W ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

 



 

 

 

Rozdział I 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Fundacja Anny Dymnej “ Mimo wszystko “. 

30-198 Kraków, ul. Myczkowskiego 4 

POLSKA 

NIP : 677-22-17-576 

REGON : 356757405 

tel./fax (+48 58) 520 46 70,  520 46 71 

e-mail : tomaszgzowski@mimowszystko.org 

 

Rozdział II 

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 23. kwietnia 

1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r  Nr 16 poz. 93 ze zm. ) oraz niniejszych 

warunków zapytania ofetowego. 

Rozdział III 

1. Opis przedmiotu zamówienia; 

    Wykonanie fundamentów budynku w przebudowywanym i rozbudowywanym 

budynku hali rakiet z adaptacją na cele ośrodka terapii dziennej dla osób 

niepełnosprawnych w Lubiatowie , zgodnie z dokumentacją techniczną - zał. nr 1, 

opisem technicznym - zał. nr 2, specyfikacją– zał. nr 3, przedmiarem robót – zał. nr 4,  

2. Istotne dla Stron postanowienia, które  zostały wprowadzone do treści zawieranej 

umowy, zawarte są w Projekcie Umowy – zał. nr 5 do przetargu. 

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia; 

Zamówienie będzie wykonane w terminie do 02.05.2011r 



 

 

 

Rozdział V 

Okres gwarancji; 

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia będzie wynosił 36 miesięcy, 

począwszy od całkowitego zakończenia robót. 

Rozdział VI 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków; 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

1.3  wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 

roboty budowlane,  fundamentowe. 

1.4 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

1.5 dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi objętych zamówieniem,  

1.6 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie 

z formułą;  „spełnia / nie spełnia”, na podstawie oferty i dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę.   

3. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie 

wynikać, że warunki Wykonawca spełnił. 

 

Rozdział VII 

1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca 

w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  



 

 

 

1.1 Każdy z Wykonawców ma obowiązek dołączyć do oferty następujące 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,    

według   wzoru stanowiącego załącznik nr 1A,  

b) Wykaz wykonanych i zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości (netto), daty i miejsca wykonania –według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1B oferty wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że  roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi objętymi zamówieniem, 

wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, zakresu 

wykonywanych czynności przy  realizacji zamówienia i kwalifikacji zawodowych - 

według wzoru stanowiącego  załącznik nr 1C oferty. 

d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w  budownictwie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1D 

oferty. 

1.2 Każdy z Wykonawców ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty; 

a)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr 

handlowy w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę - załącznik nr 1G do oferty. 

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - załącznik 

1H do oferty. 

c) Oświadczenie  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  

 

 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające – załącznik nr 1I 

do oferty. 



 

 

 

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

e) Zaakceptowany (podpisany) Projekt Umowy, będący załącznikiem nr 5 do 

przetargu. 

3. Ogólne wskazówki dotyczące składanych oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania : 

Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Rozdział VIII 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającym z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wykaz osób ze strony 

Zamawiającego uprawnionych do kontaktowania sie z Wykonawcami. 

1. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści 

niniejszego zapytania ofertowego, powinien wystąpić z pisemnym zapytaniem na 

adres pocztowy Zamawiającego lub przesłać zapytania faksem lub drogą 

elektroniczną. 

2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego zostaną udzielone 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano materiały 

przetargowe.  

3. Wykonawca może uzyskać wgląd do dokumentacji budowlanej, jeżeli zwróci się 

do Zamawiającego w trybie wymienionym w pkt.1 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie 

przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania 

ofertowego. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie 

dotyczącym niniejszym zapytania ofertowego jest;  Tomasz Gzowski    

tel; 58 520 46 70; fax 58 520 46 71   

tel. kom. 603 681 960 

e-mail;  tomaszgzowski@mimowszystko.org 

 

mailto:tomaszgzowski@mimowszystko.org


 

 

 

Rozdział IX 

Wymagania dotyczące wadium. 

Wadium nie jest wymagane 

Rozdział X 

Termin związania ofertą. 

1. Termin związania oferta wynosi 20 dni kalendarzowych. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania 

ofert tj. od dnia 9.03.2011r włącznie. 

 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed upływem 

terminu związania ofertą. 

Rozdział XI 

Opis sposobu przygotowywania oferty 

I. Oferta 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i 

napisana pismem maszynowym lub literami drukowanym, albo pismem czytelnym na 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1- Oferta. 

2. Oferta i wszystkie załączniki oferty musza być podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.  

3 Wszystkie kartki oferty powinny być spięte i ponumerowane kolejnymi numerami.  

4. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą 

dokonania poprawki. 

5. Dopuszcza sie możliwość przedłożenia kserokopii wymaganych dokumentów, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Do oferty winny być załączone wszystkie informacje, zaświadczenia, oświadczenia 

i dokumenty wymienione w rozdziale VII materiałów zapytania ofertowego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 



 

 

 

8. Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 

II. Opakowanie i oznakowanie ofert. 

1.Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych opakowaniach. 

2. Opakowanie  powinno być opatrzone nazwą Zamawiającego oraz powinno być 

oznakowane następująco: 

„Wykonanie fundamentów budynku w ośrodku terapii dziennej w Lubiatowie”, 

z dopiskiem : „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” . 

Rozdział XII 

Informacje o udzielaniu zaliczek; 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Rozdział XIII 

Podwykonawcy 

Zamawiający dopuszcza realizacje zamówienia przez Podwykonawców, za których 

działania bądź ich zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. W 

przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców, w ofercie musi 

wskazać zakres prac przewidywanych do powierzenia. 

Rozdział XIV 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym do terminu otwarcia ofert. 

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  

80-215 Gdańsk ul. Czubińskiego2  

do dnia 8.03.2011r 

 do godz. 15:00  

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  

w dniu 9.03.2011r o godz. 09:00. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 



 

 

 

5. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym nazwy (firmy) 

oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Oferty złożone po terminie będą bez otwierania niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcy, na adres wskazany na opakowaniu lub kopercie. 

Rozdział XV 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. W formularzu ofertowym należy wskazać : cenę ofertową brutto (netto + VAT). 

2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie ) 

wykonania przedmiotu zamówienia, wszelkie opłaty i podatki, jak również inne koszty 

o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia, niezależnie od miejsca ich powstania. 

4. Waluta ceny ofertowej jest złoty polski i w tej walucie będzie dokonane rozliczenie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie, w 

określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. 

Rozdział XVI 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1.Oferty złożone przez Wykonawców, spełniające formalne wymagania określone w 

niniejszych materiałach zapytania ofertowego, będą oceniane według poniższych 

kryteriów i wag: 

Kryterium Waga kryterium 

A. Cena za realizacje zadania 80% 

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:            

            Cena najniższa brutto 

K1 = ................................................... x 100 x 80% 

         Cena oferty ocenianej brutto 



 

 

 

Kryterium Waga kryterium; 

B. Referencje – 20% Wykonanie robót o podobnym charakterze.. 

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:            

           najwyższa Ilość referencji 

K2 = ................................................... x 100 x 20% 

         Iilość referencji oferty ocenianej  

2. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której suma punktów będzie największa. 

Rozdział XVII 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego przetargu. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 

nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawca, który przedłożył ofertę 

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów podanych w zapytaniu ofetowym. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez 

Inwestora Zastępczego o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w 

siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą. 

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w 

Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy  

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia przetargu. 

Rozdział XVIII 

Postanowienia końcowe. 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym  mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 

 

 

 

a) Załączniki do zapytania ofertowego; 

1. Dokumentacja projektowa – zał. nr 1. 

2. Opis techniczny – zał. nr 2. 

3. Specyfikacje - zał. nr 3. 

4. Przedmiar robót – zał. nr 4 

5. Projekt umowy  - zał. nr 5 

b) Załączniki do oferty; 

1. Oferta cenowa nr 1 – formularz oferty, 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. 1A 

3. Wykaz wykonanych usług  - zał.1B, 

4. Wykaz osób do kierowania robotami – zał. nr 1C, 

5. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień – zał. nr 1D 

6. Dokumenty rejestrowe Wykonawcy ( KRS lub zaświadczenie o działalności 

gospodarczej, regon, NIP  

7. Oświadczenie o niezaleganiu Wykonawcy wobec budżetu państwa 

8. Oświadczenie o niezaleganiu Wykonawcy z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne  

9. Kopia polisy ubezpieczenia OC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                           Znak postępowania;GDA1/2011 

                                           ZAŁĄCZNIK Nr 1  - OFERTA 

 

…………………………………. 

 ( Pieczątka firmowa Wykonawcy) 

                                                                                                                     

……………………………………… 

                                                                           ( Miejscowość, data )  

                                        Oferta cenowa na wykonanie; 

 

WYKONANIU FUNDAMENTÓW 

W PRZEBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU HALI RAKIET Z 

ADAPTACJĄ NA CELE OŚRODKA TERAPII DZIENNEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBIATOWIE GMINA CHOCZEWO 

 

 

     W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składamy ofertę na wykonanie w/w robót; 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z materiałami przetargowymi, wraz z załącznikami. 

Uznajemy się związani określonymi w nich zasadami postępowania.  

2.OFERUJEMY wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, która wynosi; 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO :  ………………………………PLN 

( słownie brutto: ……………………………………………………………………PLN ) 

 

 

 



 

 

 

3.OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie i 

na warunkach wymienionych w przetargu. Oferowane wynagrodzenie na wykonanie robót 

objętych umową ( cena ofertowa brutto ) ma charakter stały i będzie obowiązywać przez cały 

okres realizacji zamówienia. 

4.OKREŚLAMY termin wykonania zamówienia na ………………….... . 

5.OKREŚLAMY okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na………miesięcy. 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, 

dokumentacją projektową, opisem technicznym, specyfikacją i przedmiarem robót. 

Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje odnośnie ilości i rodzaju robot i przyjmujemy 

zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.  

7.OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 20 dni 

kalendarzowych od dnia otwarcia ofert włącznie. 

8. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w 

Projekcie Umowy, stanowiącej zał. nr 5 zapytania ofertowego.  

9.OŚWIADCZAMY, że prace związane z realizacją robót zamierzamy wykonać sami 

/powierzymy Podwykonawcom*, w zakresie wymienionym w zał. nr 1J oferty. 

10.OŚWIADCZAMY, że zawarty w materiałach zapytania ofertowego Projekt Umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu 

ofetowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. 

11. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załącznikach do oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym 

udział w postępowaniu. 

12.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 

na poniższy adres 

:…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

13. OŚWIADCZAMY, że wszystkie załączniki, wymienione w materiałach przetargowych, 

stanowią integralną część oferty. 

 

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

( miejscowość ) ( data )                                   ……………………………………………………… 

                                                                                                  ( podpisy)    

osoby/osób reprezentujących Wykonawcę ) 



 

 

 

                                                                                Znak postępowania;  GDA-1/2011 

                                                                           

 

                                 ZAŁĄCZNIK NR 1A 

 

………………………. 

( nazwa i adres Wykonawcy ) 

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

                                                                                                                                                  ( miejscowość data ) 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym 

Przystępując do udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy na; 

WYKONANIU FUNDAMENTÓW 

W PRZEBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU HALI RAKIET Z 

ADAPTACJĄ NA CELE OŚRODKA TERAPII DZIENNEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBIATOWIE GMINA CHOCZEWO 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące; 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

                                                                    …………………………………… 

                                                                        ( Podpis osoby uprawnionej) 

 



 

 

                                                                         

 Znak postępowania;  GDA-1/2011 

                                                                           

 

                                ZAŁĄCZNIK NR 1B 

 

………………………. 

( nazwa i adres Wykonawcy )                                                                                                        

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

                                                                                                                     ( miejscowość data ) 

 

 

                            WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

 sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w materiałach przetargowych;   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

Uwaga! 

Do wykazu należy załączyć dokumenty ( referencje ), potwierdzające, że roboty wykazane w zał. nr 

1B zostały wykonane należycie.   

 

 

                                                                                            ……………………….. 

                                                                                                                                             Podpis osoby uprawnionej 

 



 

 

                                                                             

 Znak postępowania;  GDA-1/2011                                        

 

                                    ZAŁĄCZNIK NR 1C 

 

………………………. 

( nazwa i adres Wykonawcy )     

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

                                                                                                                                             ( miejscowość data ) 

 

 

                                           WYKAZ OSÓB  

                     uprawnionych do kierowania robotami   

 sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym   

 

 

1. branża budowlana konstrukcyjna; 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga! 

Do wykazu należy załączyć uprawnienia budowlane do kierowania robotami, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w materiałach przetargowych.   

 

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

                                                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej 

 



 

 

 

Znak postępowania;  GDA-1/2011 

                                                                           

                                      ZAŁĄCZNIK NR 1D 

 

 

………………………. 

( nazwa i adres Wykonawcy )                        

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

                                                                                                                                      ( miejscowość data ) 

 

    

                                             OŚWIADCZENIE 

                          o posiadaniu wymaganych uprawnień  

Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na wybór Wykonawcy na; 

do udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy na; 

WYKONANIU FUNDAMENTÓW 

W PRZEBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU HALI RAKIET Z 

ADAPTACJĄ NA CELE OŚRODKA TERAPII DZIENNEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBIATOWIE GMINA CHOCZEWO 

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w kierowaniu robotami a wymienione w 

zał. nr 1C, posiadają wymagane uprawnienia określone w materiałach zapytania 

ofetowego. 

  

 

 

 

                                                                                             ……………………… 

                                                                                              Podpis osoby uprawnionej 


