
 

Z1 Formularz oferty 

 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

 

O F E R T A  

 

Zamawiający:  

Politechnika Gdaoska 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

80-233 Gdaosk 

 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu na usługę:  

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej 

przy realizacji budowy „Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych  
i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2”  

my niżej podpisani:  

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

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

działając w imieniu i na rzecz (pełna nazwa i adres Wykonawcy): 

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

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

nr telefonu .............................................................. nr faksu .................................................................. 

Regon: .................................................................... NIP: .......................................................................... 

Bank i nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 

oferujemy wykonanie powyższego zamówienia, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, za cenę brutto (obejmującą należne podatki i inne narzuty):  

zł………………………………………………………………………………………..................................................................... 

słownie złotych: ........................................................................................................................................ 

1. Oświadczamy, że wykonamy należycie zamówienie w terminie do dnia 30.09.2012r. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 

do jej treści zastrzeżeo i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i 

zasadami postępowania. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

stanowiącym załącznik Z6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i nie wnosimy 

zastrzeżeo do postanowieo w nim zawartych. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na określonych w tymże wzorze warunkach, w miejscu i w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zamówienie zostanie wykonane przez 

………………………………......……………………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i 

urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeo nr ……………………… oraz przez 

………………………………......……………………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeo nr 

……………………… . 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą byd udostępnione przez Zamawiającego, stanowią informacje 

zawarte w ofercie na stronach nr: .................................................................................................... . 

7. Oferta zawiera łącznie .......... stron kolejno ponumerowanych. 

8. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną częśd, są: 

1) .................................................................................... 

2) .................................................................................... 

3) .................................................................................... 

4) .................................................................................... 

5) .................................................................................... 

6) .................................................................................... 

7) .................................................................................... 



 

8) .................................................................................... 

9) …………......................................................................... 

10) .................................................................................... 

11) .................................................................................... 

 

 

 

 

……………………………………………, dn. ………………………… 

 

 

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

Podpis(y) osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  



 

Z2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na usługę:  

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej 

przy realizacji budowy „Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych  
i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2”  

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieo publicznych, (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące: 

1. posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają taki obowiązek, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 

prawdziwośd powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

 

 

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

Podpis(y) osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 



 

Z3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na usługę:  

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej 

przy realizacji budowy „Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych  
i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2”  

oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 

prawdziwośd powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

 

 

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

Podpis(y) osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 

  



 

Z4 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania funkcji inspektorów 

nadzoru inwestorskiego  

 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o posiadaniu uprawnieo do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych 

oraz o posiadaniu uprawnieo do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 

specjalności telekomunikacyjnej lub dysponowaniu osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia 

budowlane niezbędne do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w 

specjalności telekomunikacyjnej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na usługę:  

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej 

przy realizacji budowy „Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych  
i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2”  

oświadczam że w wykonywaniu zamówienia będzie uczestniczyd …………………………………………… 
……………………………………………, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeo elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeo nr ……………… oraz …………………………………………… 
……………………………………………, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej  bez ograniczeo nr ………………… . 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 

prawdziwośd powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnieo budowlanych dla Wykonawcy lub osoby wyznaczonej przez 

Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zamówienia, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom paostw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 

2008 r. nr 63, poz. 394). 

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

Podpis(y) osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 



 

Z5 Wykaz sprawowanych nadzorów inwestorskich w zakresie niezbędnym do 

spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia  

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

  

W Y K A Z  S P R A W O W A N Y C H  N A D Z O R Ó W  I N W E S T O R S K I C H  

polegających na pełnieniu funkcji: 
 
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo 
elektrycznych i elektroenergetycznych w trakcie realizacji sieci, instalacji i urządzeo elektrycznych i 
elektroenergetycznych dla co najmniej dwóch obiektów budowlanych, w tym co najmniej jednego o 
zakresie i złożoności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych porównywalnej z przedmiotem 
zamówienia i o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto 
oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej w trakcie realizacji instalacji i 
urządzeo teletechnicznych dla co najmniej dwóch obiektów budowlanych, w tym co najmniej jednej 
instalacji o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i o wartości co najmniej 
300.000,00 zł brutto. 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na usługę:  

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej 

przy realizacji budowy „Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych  

i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2”  

oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonaliśmy wykazane poniżej nadzory 

inwestorskie w zakresie niezbędnym do spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 

o którym mowa w rozdziale V ust. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że ujęte w nim nadzory inwestorskie były 

sprawowane należycie. 

 

 



 

  

W razie potrzeby należy użyd kilku stron wg poniższego wzorca: 

Lp. Odbiorca /miejsce  

wykonania nadzoru 

inwestorskiego 

Opis wykonanych nadzorów inwestorskich 

 oraz  opis robót budowlanych objętych nadzorem 

(w tym wartośd instalacji) 

Data rozpoczęcia 

i zakooczenia 

nadzoru 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

   

 

 

 

 

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

Podpis(y) osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 


