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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca: 
…………………………........................ 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
………………………………………….... 
reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
   
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Zamawiający: 
 

 
PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE  

PEC SP Z O.O. 

ul. Tysiąclecia 16 

83-000 Pruszcz Gdański 

 

1. Po zapoznaniu się z warunkami SIWZ oraz Załączników do SIWZ składam/my ofertę w postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia na: 

 

Zadanie I: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punku widzenia celu, 

któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1MW + 2 MW w cieple współpracującego z 

instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim”.  

Zadanie II: „Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z 

nowo budowanego układu kogeneracyjnego do”,  

Zadanie III: „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla obiektu objętego projektem z 

etapu I.” 

Zadanie IV: Pełnienie nadzoru autorskiego. 
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2. Termin realizacji: 

Zadanie I : 
 

a) Wykonanie kompletnego projektu we wszystkich branżach i zatwierdzenie go ze Zleceniodawcą w terminie 

do 25 tygodni od dnia podpisania umowy 

b) Uzyskanie pozwolenie na budowę w terminie do 10 tygodni od dnia uzyskania zatwierdzenia projektu przez 

Zleceniodawcę 

Zadanie II : 
 

a) Wykonanie kompletnego projektu we wszystkich branżach i zatwierdzenie go ze Zleceniodawcą w terminie 

do 35 tygodni od dnia podpisania umowy 

b) Uzyskanie pozwolenie na budowę w terminie do 8 tygodni od dnia uzyskania zatwierdzenia projektu przez 

Zleceniodawcę 
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Zadanie III:  

35 tygodni od dnia podpisania umowy 

Zadanie IV:  

po uzyskaniu pozwolenia na budowę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami Postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego 

przygotowania oferty. 

4. OŚWIADCZAMY, że przyjmujemy warunki Zamawiającego, określone w SIWZ oraz w załącznikach i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 

Specyfikacji i we wzorze Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. OŚWIADCZAMY, że przed złożeniem niniejszej oferty zweryfikowaliśmy komplet dokumentacji składający się z 

SIWZ wraz z załącznikami, skalkulowaliśmy ofertę uwzględniając wszelkie roboty, materiały i sprzęt konieczne do 

prawidłowego wykonania zadania w pełnym zakresie. 

7. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę……………………………, w tym: 

 

a) Zadanie I:  

………………………PLN netto   (słownie……………………………....................................….) 

………………………PLN VAT …%   (słownie…………………………………………………………….) 

………………………PLN brutto   (słownie………………………………………...………………….) 

 

b) Zadanie II:  

………………………PLN netto   (słownie……………………………....................................….) 

………………………PLN VAT …%   (słownie…………………………………………………………….) 

………………………PLN brutto   (słownie………………………………………...………………….) 

 

c) Zadanie III:  

………………………PLN netto   (słownie……………………………....................................….) 

………………………PLN VAT …%   (słownie…………………………………………………………….) 

………………………PLN brutto   (słownie………………………………………...………………….) 

 

d) Zadanie IV:  

………………………PLN netto   (słownie……………………………....................................….) 

………………………PLN VAT …%   (słownie…………………………………………………………….) 

………………………PLN brutto   (słownie………………………………………...………………….) 

 

8. ZOBOWIĄZUJEMY się do wykonania kompletnego projektu we wszystkich branżach i zatwierdzenia go ze 

Zleceniodawcą w terminie określonym w pkt.2) niniejszej Oferty.  

9. OŚWIADCZAMY, że wykonamy dokumentację projektową przy użyciu legalnego oprogramowania 

…………………………………………….., nr licencji ……………………………………………………… 

10. OFERUJEMY dostępność i udział w spotkaniach cyklicznych z Zamawiającym w ilości ……………… spotkań. 

11. OFERUJEMY gwarancję jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru na 

Przedmiot Umowy. 
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12. OFERUJEMY  nadzór autorski projektanta na warunkach określonych w § 9 projektu umowy. 

13. OŚWIADCZAMY, iż wadium w wysokości 10.000 zł wnieśliśmy w dniu………………………….. w formie 

…………………………………………………………….. 

14. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy nr 

………………………………………………………… prowadzony w banku ……………………………………………../ w 

przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres ……………………………………………………………………..
1
 

15. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale podwykonawców
2
. (Szczegółowy wykaz podwykonawców  

zawiera Załącznik nr 7 do niniejszej oferty. Szczegółowy wykaz osób zaangażowanych w projekt zawiera Załącznik nr 8 do Oferty). 

13. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.  

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres: 

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

email …………………………………………………………. 

 

15. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest:........................................................ 

16. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
3
 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub wskazałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4
 

18. OFERTĘ niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

19. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 

a. Kosztorys ofertowy 

b. Wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia ofert: 

 Odpis z KRS lub właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

(oraz umowa konsorcjum – w przypadku konsorcjum)  

 Zaświadczenie o nie zaleganiu – ZUS (podatki, opłaty, składki); opłaty lokalne  

 Zaświadczenie o nie zaleganiu - Urząd Skarbowy 

c. Umowa spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w tej formie) 

d. Oświadczenia oferenta 

e. Dowód wniesienia wadium 

f. Wykaz robót wraz z referencjami 

g. Wykaz podwykonawców  

h. Wykaz pracowników zaangażowanych w projekt 

i. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy) 

j. Umowy z podwykonawcami (jeżeli dotyczy) 

k. Oświadczenie o niekaralności 

l. Oświadczenie przynależności do PIIB wraz z dowodem opłacenia składki 

m. Dowód ubezpieczenia działalności gospodarczej 

n. Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

…………….……. , dnia ………….……. r.    ……………………………………………. 
  (miejscowość)      (Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentacji lub pieczęć wraz z podpisem) 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Niepotrzebne skreślić 

3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i danych 

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). 
4
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
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załącznik nr 1 do oferty 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

1. Zadanie I 

1.1. Branża budowlana  …………………….……………… PLN netto; 

w tym: 

a. Projekt budowlany .…………………….……………… …PLN netto; 

b. Projekt wykonawczy .…………………….……………….... PLN netto; 

c. Kosztorysy, przedmiary ……………………………………..….PLN netto; 

d. Badania i  prace zlecone, inne ………………………….……PLN netto; 

( proszę wymienić )……………………………………………………….. 
………………………………………………………….……………….. 

 

1.2.  Branża sanitarna ………………………………….PLN netto; 

w tym: 

a. Projekt budowlany  …………………….……………… …PLN netto; 

b. Projekt wykonawczy ……………………….………..…….. PLN netto; 

c. Kosztorysy, przedmiary, inne  …….…………………………….PLN netto; 

d. Badania i  prace zlecone  ………………………………………PLN netto; 

  ( proszę wymienić )……………………………………………………….. 
………………………………………………………….……………….. 

 

1.3. Branża elektryczna…………………………………….PLN netto; 
w tym: 

a. Projekt budowlany  …………………….……………… …PLN netto; 

b. Projekt wykonawczy ..…………………….……………….. PLN netto; 

c. Projekt AKPIA ………………………………………..PLN netto; 

d. Kosztorysy, przedmiary, inne   ………………………………….PLN netto; 

e. Badania i  prace zlecone …………………………………………PLN netto; 

  ( proszę wymienić )……………………………………………………….. 
………………………………………………………….……………….. 

1.4. Specyfikacja Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru Robót dla: 

a. branży budowlanej   ……………………………………...PLN netto; 

b. branży sanitarnej   ……………………………………...PLN netto; 

c. branży sanitarnej   ……………………………………...PLN netto; 

d. branży AKPIA   ……………………………………...PLN netto; 
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e. inne   ……………………………………...PLN netto; 

( proszę wymienić )…………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………….………………………. 

 

2. Zadanie II 

a. Projekt budowlany  ..……………….………………….. PLN netto; 

b. Projekt wykonawczy …………..……………….………...PLN netto; 

c. Projekt AKPiA  …..……………….……………….. PLN netto; 

d. Kosztorys inwestorski przedmiar robót ……………………....PLN netto; 

e. Specyfikacja Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

…………………………………………………………….…………PLN netto;  

e. Inne ……………. ……………………………………………….PLN netto; 

( proszę wymienić )……………………………………………………………….. 
………………………………………………………….……………………….. 

 

3. Zadanie III 
Opracowanie PFU dla: 

a. branży budowlanej   …………………………………………...PLN netto; 

b. branży sanitarnej   …………………………………………...PLN netto; 

c. branży sanitarnej   …………………………………………...PLN netto; 

d. branży AKPIA   …………………………………………...PLN netto; 

e. inne     …………………………………………...PLN netto; 

( proszę wymienić )………………………………………………….……………. 
…..……………………………………………………….……………………... 

 

4. Zadanie IV  

Pełnienie nadzoru autorskiego dla: 

a. branży budowlanej   …………………………………………...PLN netto; 

b. branży sanitarnej  …………………………………………...PLN netto; 

c. branży sanitarnej  …………………………………………...PLN netto; 

d. branży AKPIA   …………………………………………...PLN netto; 

e. inne    …………………………………………...PLN netto; 

( proszę wymienić )…………………………….…………………………………….. 

….………………………………………………………….……………………….. 
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załącznik nr 4. do oferty 

 
O Ś W I A D C Z E N I E        O F E R E N T A 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia pt.: 

Zadanie I: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1MW + 2 MW w cieple współpracującego z instalacją OZE na 

działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim” 

Zadanie II: „Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowo 

budowanego układu kogeneracyjnego”  

Zadanie III: „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla obiektu objętego projektem z etapu I.” 

Zadanie IV: „Pełnienie nadzoru autorskiego” 

 
 
Oświadczam, co następuje: 

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi. 

2.  Posiadam wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 

3.  Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także zatrudniam pracowników zdolnych 

do wykonania zamówienia. 

4. Moja sytuacja finansowa zapewni należyte wykonanie zamówienia. 

5.  Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale X SIWZ. 

6. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie warunków określonych przez Zamawiającego w 

Rozdziale XI SIWZ. 

7.  Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę w ciągu 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

oświadczenia. 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 
Miejscowość .................................................. dnia .............................. 

 
 
 
……………………………. 
Pieczątka firmowa Oferenta 

…………………………………………………………… 
(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób umocowanych do 

reprezentowania Oferenta) 
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załącznik nr 6. do oferty 

 
 

Wykaz robót o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia 
 

 
Lp. 

 
Opis przedsięwzięcia, 

zakres rzeczowy 

Rola Wykonawcy 
w realizacji 

zadania , zakres 
wykonywanych 

robót 

 
Termin 

realizacji 

 
Wartość 

netto robót 

 
Zamawiający, 
nazwa, adres 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Do powyższego zestawienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało 
wykonane w terminie i z należytą starannością (referencje) 

 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .............................. 

 
 
 
 
 
……………………………. 
Pieczątka firmowa Oferenta 

 
…………………………………………………………… 

(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób 
umocowanych do reprezentowania Oferenta) 
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załącznik nr 7. do oferty 
  

 
 
 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZADANIA 
 
 

Lp. Nazwa firmy (adres) 
Zakres projektu w 

realizacji zamówienia 
Forma współpracy Uwagi 

     

     

     

     

 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .............................. 
 
 
 
 
 
……………………………. 
Pieczątka firmowa Oferenta 
 

…………………………………………………………… 
(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób 

umocowanych do reprezentowania Oferenta) 
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załącznik nr 8 do oferty 
  

Podmiot/ członek konsorcjum 
 
 
 
…………………………………. 
 
 
 
 

WYKAZ PRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZADANIA 
 
 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa firmy (adres) 

Branża/ Zakres 
projektu w realizacji 

zamówienia 

Numer i zakres 
uprawnień 

Forma współpracy 
 

     

     

     

     

 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .............................. 
 
 
 
 
 
……………………………. 
Pieczątka firmowa Oferenta 
 

…………………………………………………………… 
(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób 

umocowanych do reprezentowania Oferenta) 
 
 


