Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 08.01.2018
FORMULARZ OFERTY
Do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 08.01.2018
Zamówienie powyżej 50 000,00zł
w ramach projektu ”Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HANBUD Henryk Pruszyński poprzez wdrożenie
produkcji innowacyjnych modeli blach trapezowych linii Revolution” dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
Nazwa Wykonawcy:
NIP Wykonawcy:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail w sprawach związanych
zamówieniem:
Osoba do kontaktów:
Cena ofertowa:
Cena: (kwota w PLN, do 2 miejsc po przecinku)
netto
podatek VAT
brutto
Okres realizacji

słownie:

Okres realizacji podany w pełnych miesiącach z
uwzględnieniem maksymalnego terminu realizacji
określonym na 31.08.2018
Gwarancja
Gwarancja podana w pełnych miesiącach z
uwzględnieniem minimalnego okresu nie krótszego niż 36
mies.
Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego są następujące załączniki:
Należy wymienić wszystkie dołączane oświadczenia i dokumenty:
1. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
3. Załącznik nr 4 - Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
4. Poświadczenia wykonania usług
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach
6. Załącznik nr 7 – Wzór umowy na roboty budowlane
Data i czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczątka Wykonawcy

Strona | 1

Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 08.01.2018
Nazwa Wykonawcy:
NIP Wykonawcy:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data
i
czytelny
uprawnionej
do
Wykonawcy

podpis
osoby
reprezentowania

Pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 3
Do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 08.01.2018
Nazwa Wykonawcy:
NIP Wykonawcy:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
L.p.

Imię i nazwisko

Wykształcenie

Opis
doświadczenia
zawodowego,
w tym liczba
lat w zakresie
związanym z
czynnościami
wykonywany
mi w ramach
przedmiotu
zamówienia

Stanowisko
przy
realizacji
zamówienia
(zakres
wykonywanych
czynności)

Opis
uprawnień

Informacja o
sposobie
dysponowania
osobą

Pracownik własny
/ podwykonawca*

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki podając kompletne i jednoznaczne
informacje z których wynikać będzie spełnienie warunku określonego w zapytaniu ofertowym.
* wpisać właściwe

Data
i
czytelny
uprawnionej
do
Wykonawcy

podpis
osoby
reprezentowania

Pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 4
Do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 08.01.2018

Nazwa Wykonawcy:
NIP Wykonawcy:

Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
L.p.

Zakres usług- robót
budowlanych, których
usługa dotyczyła

Wartość robót
budowlanych,
których usługa
dotyczyła

Miejsce
wykonania

Termin
realizacji (od
do, dd-mmrrrr)

Nazwa
Zamawiającego/Inw
estora

Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać
będzie spełnienie warunków, o których mowa zapytaniu ofertowym.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Data
i
czytelny
uprawnionej
do
Wykonawcy

podpis
osoby
reprezentowania

Pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 5
D Do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 08.01.2018
Nazwa Wykonawcy:
NIP Wykonawcy:

Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach budowlanych
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego
uprawnienia budowlane w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – osoba pełniąca funkcję kierownika budowy,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.

Data
i
czytelny
uprawnionej
do
Wykonawcy

podpis
osoby
reprezentowania

Pieczątka Wykonawcy
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