
         załącznik nr 1do SIWZ
   

              

                           (Miejsce i data sporządzenia oferty) 

 

 
Zamawiający  
GMINA REWAL 
ul. Mickiewicza 19 
72-346 REWAL 

 

O F E R T A 
 
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY : 

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

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

 
DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY:  
.......................................................................................................................................................

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

 
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0  ............................................   
 
Poczta elektroniczna:   .............................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
 
W nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu 
nieograniczonego na Pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu na zadaniu pn.: Rewitalizacja 
zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i 
budowli wraz z zagospodarowaniem terenu składamy niniejszą ofertę: 

1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń. 

2. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ, za kwotę 
…………………… zł netto.  

3. Do wynagrodzenia określonego w pkt. 1 doliczony będzie podatek VAT w wys. 22 %, co 
stanowi kwotę …………….. zł. 

4. Całkowita oferowana cena ryczałtowa naszej usługi wyniesie ………...…………….. zł 
brutto. 

5. UwaŜamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 



6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w SIWZ oraz w niniejszej ofercie. 

7. Oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Osobą upowaŜnioną do reprezentowania naszej firmy i udzielania wyjaśnień jest              
………………………………………….. tel. …………………………………………… 

9.    Podwykonawcom zamierzamy zlecić następujące części zamówienia: ………………… 

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

 

 

Do niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami SIWZ, załączamy:  

 

 

1) …………………………………………………………………………………………
…… 

2) …………………………………………………………………………………………
…… 

3) …………………………………………………………………………………………
…… 

4) …………………………………………………………………………………………
…… 

5) …………………………………………………………………………………………
…… 

6) …………………………………………………………………………………………
…… 

7) …………………………………………………………………………………………
…… 

8)  

Na ofertę składa się łącznie ............ kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 

__________________________________  
(podpis osoby reprezentującej 
wykonawcę)  
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na 
Pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu na zadaniu pn.: Rewitalizacja zabytkowej linii 
nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z 
zagospodarowaniem terenu  
oświadczam, Ŝe: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*; 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyŜ: 

a) Firma nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania. 

b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 
c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. 
d) Firma będąca: 

osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowo-
akcyjną / osoba prawną 1 
nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / urzędujący członek 
zarządu *  
nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.  

f) Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655, z późn. zm.). 

 
 

……………… dnia                           
                                                                                ……………………………………………………… 

       podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 



   
    
   załącznik nr 4 

 
 

Wykaz potwierdzający posiadanie przeciętnego zatrudnienia w okresie kaŜdego z ostatnich 
trzech lat od wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie, minimum 15 pracowników i posiadanie przeciętnej liczebność personelu 
kierowniczego w wysokości minimum 3 osób w okresie kaŜdego z ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie.  

  
Rok Przeciętna Liczba 

pracowników 
Przeciętna Liczba personelu 

kierowniczego 
Rok 2006   
Rok 2007   
Rok 2008   
   
   
 
 
 
 
 
 
       ………………………………………….. 
                    podpis osoby uprawnianej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
załącznik nr 5 
 

 
Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą  
uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia – zgodnie z pkt 10.11. 3. I  od a) do g) 
SIWZ . 
 
Lp Eksperti spełniający postawione 

warunki 
Imię i Nazwisko Nr uprawnień Uwagi 

1 Lider Zespołu – Koordynator 
Nadzoru posiadający 

  
 

  

2 Specjalista w zakresie 
rozliczania dotacji unijnych  

   

3 Inspektor Nadzoru – specjalista 
w zakresie robót konstrukcyjno-
budowlanych 

   

4 Inspektor Nadzoru – specjalista 
w zakresie robót instalacyjnych 
i sieci sanitarnych 

   

5 Inspektor Nadzoru – specjalista 
w zakresie robót sieci, 
instalacji, urządzeń 
elektrycznych i automatyki 

   

6 Inspektor Nadzoru – specjalista 
w zakresie linii kolejowych 

   

7 Inspektor Nadzoru – specjalista 
w zakresie konserwacji 
zabytków 

   

 
 
 
 
       ………………………………………….. 
                           podpis osoby uprawnianej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w pkt 10.11.  I  
SIWZ 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         
 
 
 
         załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzaj ącymi nale Ŝyte 
wykonanie zamówienia  co najmniej dwóch  usług w zakresie pełnienia nadzoru 
inwestorskiego, funkcji Inwestora Zastępczego lub InŜyniera Kontraktu na zadaniu 
inwestycyjnym dotyczącym budowy obiektów zabytkowych, w tym 1 obiektu o 
wartości robót budowlanych nie mniejszej niŜ 8.000.000 PLN (netto) i kubaturze min. 
2.000 m3 

 

Lp. Zadanie 
inwestycyjne - 

nazwa 
Wartość Kubatura Zamawiający 

Data 
rozpoczęcia  i 
zakończenia 
inwestycji 

      
      
      
      
      
      
       
 
 
 
 
 
         ………………………………… 
              podpis osoby uprawnianej 


