Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego – Zasada
Konkurencyjności – Wzór Formularza Ofertowego
(w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy
Partnerzy)

(miejsce i data sporządzenia)

FORMULARZ OFERTOWY
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI
dla zadania pn.
Rozbudowa istniejącego obiektu na potrzeby świadczenia usług
wychowania przedszkolnego
Nr sprawy: 1/2020
1. ZAMAWIAJĄCY:
Niepubliczne Przedszkole „Mały Książę” Justyna Pietrzak
ul. Śniadeckich 29B, 86-300 Grudziądz
tel. 664 189 892, e-mail: juspiet@gmail.com,
strona internetowa: http://www.maly-ksiaze.com/
NIP: 8762235094
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta składana jest przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Wykonawca 1
Nazwa i adres:
……………………………………………………………………………………….......
….........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
Tel. ……………………..

Faks ……………...……

E-mail ….........................

NIP ………………………… REGON …………………………………..
numer KRS.........................................
Nr konta bankowego ………………………………………………………………

Wykonawca 2
Nazwa i adres:
……………………………………………………………………………………….......
….........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
Tel. ……………………..

Faks ……………...……

E-mail ….........................

NIP ………………………… REGON …………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………………………………
Wykonawca 3
Nazwa i adres:
……………………………………………………………………………………….......
….........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
Tel. ……………………..

Faks ……………...……

E-mail ….........................

NIP ………………………… REGON …………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………………………………
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe – Zasada konkurencyjności, którego przedmiotem jest
Rozbudowa istniejącego obiektu na potrzeby świadczenia usług wychowania
przedszkolnego oświadczamy że:
1) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego – Zasada Konkurencyjności oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
2) akceptujemy w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia Zapytania Ofertowego –
Zasada Konkurencyjności dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do Zapytania Ofertowego –
Zasada Konkurencyjności oraz modyfikacji,
3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania
Ofertowego – Zasada Konkurencyjności, wyjaśnieniami do Zapytania Ofertowego – Zasada
Konkurencyjności oraz jej modyfikacji,
4) na wykonane roboty udzielamy ……. miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,
5) wykonamy zamówienie w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym – Zasada
Konkurencyjności.

6) wykonamy zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym – Zasada
Konkurencyjności,
7) cena naszej oferty za realizację zamówienia wynosi: ............................. PLN netto
słownie: .......................................................................……………………… PLN
oraz plus należny podatek VAT 23% w wysokości .................…………. PLN, co czyni
łącznie cenę brutto...............…………………………………………. PLN
słownie: ...................................................................................................... PLN,
8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w Zapytaniu
Ofertowym – Zasada Konkurencyjności.
9) W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10) Oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.
W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
.............................................................................
............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
................................., dnia ..................................

.....................................................
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 4 Zapytania Ofertowego – Zasada Konkurencyjności
– Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
…………………………………………………
Pieczęć/nazwa* Wykonawcy

Nr sprawy: 1/2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
WYKONAWCA:
….........................................................................................................................................................…
…............................................................................................................................................…..........…
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczonego numerem sprawy 1/2020 realizowanego w
trybie Zapytania Ofertowego – Zasada Konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

Rozbudowa istniejącego obiektu na potrzeby świadczenia usług wychowania
przedszkolnego
Oświadczam, że:

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu nr 1/2020, określone przez Zamawiającego w
Zapytaniu Ofertowym – Zasada Konkurencyjności w szczególności posiadam odpowiednią
wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i
finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
2. wszystkie podane przeze mnie informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

...................................., ..........................
Miejscowość

dnia

..........................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionej/-ych
składającej/-ych oświadczenie)

Załącznik nr 5 Zapytania Ofertowego – Zasada Konkurencyjności
– Wzór oświadczenia wykonawcy o braku przesłanek do
wykluczenia z postępowania
…………………………………………………
Pieczęć/nazwa* Wykonawcy

Nr sprawy: 1/2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące braku przesłanek do wykluczenia z postępowania
WYKONAWCA:
….........................................................................................................................................................…
…............................................................................................................................................…..........…
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczonego numerem sprawy 1/2020 realizowanego w
trybie Zapytania Ofertowego – Zasada Konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

Rozbudowa istniejącego obiektu na potrzeby świadczenia usług wychowania
przedszkolnego
Oświadczam, że:
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie zapisów określonych w Zapytaniu Ofertowym
– Zasada Konkurencyjności w Rozdziale 4 część I ust. 1 pkt. 3 tj. nie jestem powiązanym z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. wszystkie podane przeze mnie informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................................., ..........................
Miejscowość

dnia

..........................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionej/-ych
składającej/-ych oświadczenie)

Załącznik nr 6 Zapytania Ofertowego – Zasada
Konkurencyjności – Wzór wykazu wykonywanych robót
budowlanych
…………………………………………………
Pieczęć/nazwa* Wykonawcy

Nr sprawy: 1/2020

WYKONAWCA:
….........................................................................................................................................................…
…............................................................................................................................................…..........…
....................…………….......................................................................................................................…
....……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam (-y), że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy
następujące zadania:
Zamawiający
(nazwa i dokładny adres)

1)

Rodzaj robót (przedmiot
zamówienia, zakres zadania,
technologia1))

Wartość
zadania
brutto

Data
realizacji

Miejsce realizacji,
wykonania
(adres)

wpisać nazwę i zakres zadania z podaniem rodzaju robót, które były jego przedmiotem oraz technologię, w której je wykonano.

Niniejszym wyrażam (-y) zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.
Do oferty załączono dokumenty potwierdzające, iż ww. roboty zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.

...................................., ..........................
Miejscowość

dnia

..........................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionej/-ych
składającej/-ych oświadczenie)

Załącznik nr 7 Zapytania Ofertowego – Zasada
Konkurencyjności – Wzór wykazu osób, które będą
uczestniczyły przy realizacji przedmiotu zamówienia
(dotyczy kierowników branż)
…………………………………………………
Pieczęć/nazwa* Wykonawcy

Nr sprawy: 1/2020

WYKONAWCA:
….........................................................................................................................................................…
…............................................................................................................................................…..........…
....................…………….......................................................................................................................…
....……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam (-y), że wymienione w poniższej tabeli osoby będą uczestniczyć w realizacji
przedmiotu zamówienia.
Nazwisko i imię

Podstawa do
dysponowania
osobą

Wykształcenie

Kwalifikacje

Doświadczenie

Zakres wykonywanych
czynności w specjalności
Konstrukcyjno budowlanych

...................................., ..........................
Miejscowość

dnia

..........................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionej/-ych
składającej/-ych oświadczenie)

Załącznik nr 8 Zapytania Ofertowego – Zasada
Konkurencyjności – Wzór oświadczenia gwarancyjnego
…………………………………………………
Pieczęć/nazwa*Wykonawcy

Oświadczenie gwarancyjne
WYKONAWCA:
….........................................................................................................................................................…
…............................................................................................................................................…..........…
zwany dalej Gwarantem
oświadcza, że udziela gwarancji
Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Książę” Justyna Pietrzak, ul. Śniadeckich 29B, 86-300
Grudziądz zwanemu dalej Zamawiającym w związku z realizacją umowy z dnia …………... roku, której
przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego obiektu na potrzeby świadczenia
usług wychowania przedszkolnego”
1. Gwarant oświadcza, że udziela na wykonane roboty jak i na całość przedmiotu umowy ….. miesięcznej
gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. W okresie udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek w
przedmiocie umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez
Zamawiającego. O wadach lub usterkach, które ujawniły się w okresie gwarancji Zamawiający
zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad lub usterek.
5. Gwarant nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
6. Jeżeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we
własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta.
7. Jeżeli Gwarant z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji części rzeczy objęte
przedmiotem umowy, to termin gwarancji w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem
ponownego przekazania ich Zamawiającemu.
8. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą faksową (nr …………….) oraz za pośrednictwem email na adres: …………….. przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej formie,
potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek uniemożliwia ich usunięcie w terminie określonym w ust. 3,
lub w innym przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia wad/usterek, Zamawiający wskaże
nowy termin ich usunięcia.
10. Najpóźniej w okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający przystąpi do przeglądu
pogwarancyjnego z udziałem Gwaranta.
11. Zamawiający pisemnie powiadamia Gwaranta o terminie przeglądu pogwarancyjnego. Gwarant ma
obowiązek uczestniczyć w procedurze przeglądu pogwarancyjnego.
12. Nieobecność Gwaranta podczas przeglądu pogwarancyjnego, upoważnia Zamawiającego do
dokonania jednostronnego przeglądu. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas
jednostronnego przeglądu są wiążące dla Gwaranta.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady.
...................................., ..........................
Miejscowość

dnia

..........................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionej/-ych
składającej/-ych zobowiązanie)

Załącznik nr 9 Zapytania Ofertowego – Zasada
Konkurencyjności – Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), „RODO”,
informuję, że w zakresie danych objętych zakresem RODO:
a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający;
b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach postępowania ofertowego opisanego na wstępie
niniejszego dokumentu;
c) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w oparciu o przepisy:
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy z dnia 29 listopada 2015 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013, nr 1301/2013, 651/2014;
d) dane osobowe będą przechowywane, przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres trwałości projektu
realizowanego przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu okresu możliwej kontroli prawidłowości
wykonania projektu – zgodnie z zasadą konkurencyjnego wyboru wykonawcy – w oparciu o
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym o przepisy, o których mowa w lit. c) powyżej.
e) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uwagi na
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym z w oparciu o przepisy, o których mowa w lit. c),
związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z wyżej opisanych regulacji;
f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
g) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, w tym
zasadą konkurencyjności, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego

