
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania : 

Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : Pilski Inkubator Przedsiębiorczości 

 

Znak sprawy : ZP.271.2/3/UE/.2012 
Piła, dnia 04.01.2013r 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Inwest Park Sp. z.o.o : www.inwestpark.pila.pl    
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : 

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości 
Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 532686 - 2012 z dnia 
31.12.2012r 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień 
zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnienia : 

1. Wykonawca zwraca się o podanie kwoty, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia oraz o podanie szacunkowej wartości robót 
budowlanych w niniejszym zadaniu. Jednocześnie zwraca się z zapytaniem, czy 
kwota wadium 3.000 zł nie została podana wadliwie. 

Odp. 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 
ust. 3 ustawy Pzp zostanie podana przed otwarciem ofert. 
Szacunkowa wartość robót budowlanych jest podana w rozdziale IV specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i wynosi 3.170.127,71 zł netto. 
Kwota wadium jest podana właściwie i nie przekracza 3 % wartości zamówienia. 

2. Proszę o zamieszczenie załączników do SIWZ w formie edytowalnej. 
Odp. 
Załączniki w formacie worda – w załączeniu. 
 

Prezes Zarządu 
 

Joanna Banach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inwestpark.pila.pl/
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Załącznik nr 1 
Znak sprawy :  ………………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

na wykonanie zamówienia publicznego : 
Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu : 

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa …………………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba……………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………….. 
 
adres e-mail: ………………………………………………………………………………….. 
 
nr NIP …………………………………….……………………………………………………. 
 
nr REGON ……………………………………………………………………………………. 
 
Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy : ……………………………………………… 
 

2. Do Zamawiającego : 
Inwest Park Sp. z o.o 
Ul. Dąbrowskiego 8 
64-920 Piła 

 
3. Zobowiązanie wykonawcy : 
 

OFERTA  
 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową  
 

 

za kwotę : ………………………………… zł netto 
za cenę : …………………………………… zł brutto 
słownie : ……………………………………………………………………………………...................……… 
……………………………………………………………………………………...................……………………. 

 
w tym podatek VAT = …….… % wynosi ………………………… zł 

 
4. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) zobowiązuję się wykonywać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, 
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2)  zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków umowy wraz z załącznikami i 
nie wnosimy zastrzeżeń, 
 

3) oświadczam, że zapoznaliśmy się  z warunkami wzoru  umowy,  które zostały zawarte  
w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

 
4) oświadczam,  że  usługi stanowiące  przedmiot zamówienia zamierzamy  wykonać 

sami /* przy udziale  podwykonawców (określić części zamówienia, które wykonawca 
zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

5) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia 
i dokumenty: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ). 

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę : 
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………… 
Stanowisko ……………………………………......……………………………………… 
Telefon.....………………… Fax ………………………. 
Zakres umocowania : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

6. Zastrzeżenie Wykonawcy  
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
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7. Inne informacje wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

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

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 
 
……………….data .............................. 
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Załącznik Nr 2 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
Nazwa i adres Wykonawcy : 

 
 
 
 

 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 
 
Składając ofertę na : 

Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : 
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości 

 
 
spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
..........................., dnia ..................2013r.      

                                                 ......................................................                                                                        
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 
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Załącznik nr 3 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy : 

 
 
 
 

 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 
 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 

przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 
Składając ofertę na : 

Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : 
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości 

 
 

 
Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

 
..........................., dnia ..................2013r.      
                                                  

......................................................                                                                        
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 
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Załącznik nr 3a 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 
przewidzianych w art. 24 ust. 1  pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych 
 

Składając ofertę na: 

Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : 
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości 

 
Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a dotyczące 
wykonawców wobec których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego. 
 
 
..........................., dnia ..................2013r.  

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

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

UWAGA : 

Oświadczenie dotyczy wyłącznie wykonawców będących osobami fizycznymi. 
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Załącznik nr 4 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia: 

 

 
Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w 

postępowaniu pn. 

Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : 
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości 

 
Lp. 

 
Nazwa zamawiającego 

Rodzaj i zakres usług 
odp. przedmiotowi 

zamówienia 

Wartość inwestycji 
odp. przedmiotowi 

zamówienia 

 
Termin realizacji 

     

     

     

Do powyższego wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane z należytą 

starannością. 

 

..........................., dnia ..................2013r.      

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

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 
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Załącznik nr 5 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 
 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia: 

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.: 

Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : 
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości 

 - WZÓR - 
 
 
 
 

LP 

 
 

Imię i nazwisko 
Podstawa dysponowania osobą 

np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, pisemne zobowiązanie 

 
 
 

Funkcja przy 
wykonywaniu 
zamówienia 

 
 

Posiadane uprawnienia 
budowlane/ nr, data 
wydania/kwalifikacje 

Informacje nt. wiedzy i 
doświadczenia: okres 

wykonywania zawodu, 
miejsca, rodzaj i zakres 
wykonywanych robót, 
terminy wykonywania 

robót, adresy 
zamawiających 

  
 

Kierownik Zespołu  
Inspektor Nadzoru robót 

konstr.-bud.   

  

 
 

 Insp. Nadzoru robót 

sanitarnych 
  

 
 

 Insp. Nadzoru robót 

elektrycznych 
  

  Insp. Nadzoru robót 

telekomunikacyjnych 

  

  Specjalista 
ds. rozliczeń finansowych 

inwestycji 

  

 
..........................., dnia ..................2013r.      

                                              ......................................................                                                                        
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 
 

Oświadczam 
że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nie dotyczy specjalisty ds. rozliczeń ). 
 

....................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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