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Załącznik nr 1 
                                                                                                      do zapytania ofertowego z dnia 21.05.2019 r. 

w ramach rozeznania cenowego              

 

………………………dnia ………… 

……..….……………….......………………………. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………… 

                 /pełna nazwa Wykonawcy, adres,  
                numery rejestrów, NIP, REGON/  

Przedszkole Samorządowe nr 2  
w Piechowicach 

ul. Nadrzeczna 1 

58-573 Piechowice 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2019 r. na modernizację instalacji wodnej w Przedszkolu 

Samorządowym Nr 2 w Piechowicach, według poniższego zestawienia: 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia i ilość 

1. 

 

I. Zamówienie obejmuje modernizację instalacji wodnej w Przedszkolu Samorządowym  
nr 2 w Piechowicach. 

 

1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz książka 
przedmiarów, opracowane przez Pracownię projektową INWESTPROJEKT z Jeleniej Góry. 
Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany i wykonawczy modernizacji 

instalacji wodnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach, sporządzony  
w maju 2019 r. Jest ona dostępna do wglądu dla wszystkich Oferentów w biurze 
Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.  

  Książka przedmiarów stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 
 

2. Wszystkie roboty objęte zakresem umownym winny być wykonane zgodnie z w/w 
dokumentacją projektową i w oparciu o przedmiar robót. 
 

3. Planowany zakres prac:  

 Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze budowlane. 
 Demontaż instalacji wodnych (WZ+CWU). 
 Instalacja wody zimnej – 150mb. 

 Instalacja ciepłej wody użytkowej – 107mb. 

 Wykonanie instalacji cyrkulacji ciepłej wody – 30mb. 

 Wykonanie węzła pomiarowo-redukcyjnego i zabezpieczenia pod względem 
higienicznym. 

 Doprowadzenie wody ciepłej do WC - półpięter. 
 Montaż instalacji p.poż nawodnionej – 24mb. 

 Izolacja rurociągów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, p.poż 

 Przeprowadzenie próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.poż. 
 Wymiana osprzętu i zaworów. 
 Wymiana baterii umywalkowych i zlewozmywakowych – 23 kompletów. 
 Wymiana glazury ściennej. 
 Prace budowlane i uzupełniające. 
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4. Obowiązki Wykonawcy: 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 
 uzyskania wszelkich danych i materiałów, które mogą być konieczne do wykonania 

prawidłowej wyceny zamówienia, a tym samych do zdobycia niezbędnych informacji do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
 wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem należytej staranności oraz zgodnie  

z wymogami Prawa budowlanego, jak również z obowiązującymi Polskimi Normami  
i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, a także do 
użycia materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowanych w budownictwie (atesty, certyfikaty, normy), zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy, 

 zapewnienia warunków bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.poż i BHP na terenie 
prowadzonych prac, 

 wykonania zabezpieczenia podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, a także zabezpieczenia 
sąsiadujących pomieszczeń przed zapyleniem w związku z realizacją robót, 

 zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw niezbędnych do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia,  

 konsultowania z Zamawiającym postępów realizacji zadania, 
 dbania o porządek w trakcie realizacji prac, uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu prac i przekazaniu go Zamawiającemu w dniu odbioru, 
 złożenia złomu użytkowego z rozbiórki w miejscu wskazanym przez zamawiającego  

i podpisania protokołu przekazania złomu, 
 wywozu odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku.  

Koszt wywozu  i składowania odpadów budowlanych ponosi Wykonawca. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej,  
na podstawie zamontowanych na swój koszt urządzeń pomiarowych. 

 

5. Dokumentacja powykonawcza 

 

Dokumentacja powinna zawierać dokumenty (np. atesty, certyfikaty, itp. potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 
07.07.1994 r. (Dz.U.2018, poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 

730 z późn.zm.) 
Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  podczas 
odbioru końcowego robót w zakresie niezbędnym dla jego odbioru. 
 

 

II. Wizja lokalna budynku – oględziny w miejscu prowadzenia prac  

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku Przedszkola Samorządowego nr 2  
w Piechowicach, zapoznał się z projektem budowlano-wykonawczym, a także zdobył na swoją 
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji 
lokalnej budynku poniesie Wykonawca. 

Oględziny w miejscu prowadzenia prac są możliwe po wcześniejszym umówieniu. 
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oferuję wykonanie w/w usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego  
z dnia 21.05.2019 r. za cenę brutto wraz z podatkiem VAT w złotych  
 

..……………….…………. zł,  
 

W tym podatek VAT według obowiązującej stawki  …….. %. 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 
3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych adresowych na potrzeby opracowania niniejszej oferty 

handlowej oraz ewentualnych przyszłych ofert handlowych. 
 

 

 

                                                                        ……………………………………………….……………… 
                                                                                       Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania/Wykonawcy 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 2, 
- aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającej 
dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, 

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ……………………………………………….……………… 
                                                                                       Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania/Wykonawcy 

 



 

Załącznik nr 2 
                                                                                                       do zapytania ofertowego z dnia 21.05.2019 r.  

w ramach rozeznania cenowego                  

……..….……………….......……………………….. 

……………………………………………………... 

………………………………………………………. 

             /pełna nazwa Wykonawcy, adres,  
                numery rejestrów, NIP, REGON/  

Przedszkole Samorządowe nr 2  
w Piechowicach 

ul. Nadrzeczna 1 

58-573 Piechowice  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 

 

Przystępując do zapytania ofertowego: Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu 

Samorządowym  Nr 2 w Piechowicach 

ja (imię i nazwisko) 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy) 

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

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

jako (stanowisko służbowe) 

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

 oświadczam, że Wykonawca: 

1. posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi; 

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4.  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53, 730 z późn.zm.). 

 

 

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

/Miejscowość, data/                                                     /Podpisy i Imienne pieczątki osób   
                                                                                 uprawnionych do składania oświadczeń 

                                                                                        woli w imieniu Wykonawcy/ 

















Załącznik nr 4 
                                                                                                      do zapytania ofertowego z dnia 21.05.2019 r. 

w ramach rozeznania cenowego                                 

 

………………………dnia ………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam(-my) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) na cele niniejszego 

postępowania oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacją dotyczącą art. 13 
RODO opisaną w punkcie V podpunkcie II w zapytaniu ofertowym dot. „Modernizacji 
instalacji wodnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach”. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                  podpis  

 


