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Załącznik nr 1 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: 

 

 

Pełnienie funkcji Kierownika projektu dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. 

„Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego 

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o. przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 

w Pruszczu Gdańskim”.  
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1. Termin wykonania zamówienia:  

a. nad realizacją Inwestycji od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zawarcia umowy z Generalnym 

Wykonawcą – zadaniem Wykonawcy będzie współudział w tworzeniu dokumentacji przetargowej i 

konsultowanie złożonych ofert oraz projektu wykonawczego na końcowym etapie realizacji i PFU; 

b. od dnia zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą do dnia odbioru końcowego Inwestycji od 

Generalnego Wykonawcy i przedstawienia przez Wykonawcę Jej rozliczenia,  

c. w okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy od dnia dokonania odbioru ostatecznego Inwestycji od 

Generalnego Wykonawcy do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez Generalnego 

Wykonawcę albo do dnia odbioru usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w 

okresie gwarancji/rękojmi Generalnemu  Wykonawcy lub Wykonawcy zastępczemu, w zależności od 

tego, który z terminów upływa później.  

 



  
Znak sprawy: I.204.1.2020.EŚ 

 
2. 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. 

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

do nich zastrzeżeń 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 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. 

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

SIWZ wraz z załącznikami, skalkulowaliśmy ofertę uwzględniając wszelkie aspekty konieczne do prawidłowego 

wykonania zadania w pełnym zakresie. 

6. OFERUJEMY wykonanie Przedmiotu Zamówienia za cenę: 

 

……………………………………………………………PLN netto  

 (słownie……………………………....................................………………………………….………………….) 

……………………………………………………………PLN VAT …%    

(słownie………………………………………………………………………………………………………….…….) 

…………………………………………………………….PLN brutto 

(słownie………………………………………..………………………………………...…………………………….) 

 

 
7. OŚWIADCZAMY, iż wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł, 00/100) wnieśliśmy w 

dniu………………………….. w formie …………………………………………………………….. 

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

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

przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres ……………………………………………………………………..
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13. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 45 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
2
 wobec osób 

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

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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18. OFERTĘ niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

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

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

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 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). 
3
 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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 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 

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

c. Dowód wniesienia wadium 

d. Wykaz osób – załącznik nr 2 do SIWZ 

e. Wykaz usług – załącznik nr 3 do SIWZ 

f. Oświadczenia oferenta – załącznik nr 4 do SIWZ 

g. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy) 

h. Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

i. Umowy z podwykonawcami (jeżeli dotyczy) 

j. Oświadczenie o niekaralności 

k. Oświadczenie przynależności do PIIB wraz z dowodem opłacenia składki oraz kserokopia uprawnień 

wszystkich członków zespołu Wykonawcy – dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem 

l. Dowód ubezpieczenia działalności gospodarczej – kserokopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 

1000 000,00 zł poświadczona za zgodność z oryginałem 

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

n. Inne:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

…………….……. , dnia ………….……. r.    ……………………………………………. 
  (miejscowość)      (Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentacji lub pieczęć wraz z podpisem) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

WYKAZ OSÓB 
 
 

Oświadczamy, że do wykonania zamówienia wyznaczamy następujące osoby: 

 

Funkcja, Imię i Nazwisko, Nr 
uprawnień 

Doświadczenie 

Robota 
budowlana 
(budowa, 

przebudowa, 
remont) wskazać 
czego dotyczyła 

robota budowlana 
wraz z pełnioną 

funkcją 

Parametry 
techniczne ( w 
tym m.in. moc 
silników, ilość, 

typ silnika; moc i 
napięcie 

generatorów i 
transformatorów 

itp.) 

Miejsce 
wykonania Robót 

budowlanych, 
data wykonania 

robót 
budowlanych, dla 

których 
świadczona była 
usługa nadzoru 

Podmiot na rzecz 
którego usługa 
nadzoru została 

wykonana (nazwa 
podmiotu, dane 
adresowe) okres 

kiedy usługa 
nadzoru była 

pełniona 

Kierownik Zespołu  
………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
…………………………………… 
(Nr uprawnień) 

Doświadczenie w 

nadzorowaniu 

przedsięwzięć 

budowlanych, jako 

kierownik projektu dla 

inwestycji budowy 

kogeneracji gazowej 

na silniku spalinowym 

zasilanym paliwem 

gazowym (OPISAĆ)  

 

1. 
……………………… 
(należy wskazać 
rodzaj robót 
budowlanych – 
budowa, 
przebudowa, 
remont wraz z 
pełnioną funkcją) 

   

2. 
……………………… 
(należy wskazać 
rodzaj robót 
budowlanych – 
budowa, 
przebudowa, 
remont wraz z 
pełnioną funkcją) 

   

Inspektor nadzoru robót 
branży sanitarnej – 
uprawnienia bez ograniczeń 
 
………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
 
 
…………………………………… 

(Nr uprawnień) 

uprawnienia 

budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi w 
specjalności 

instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez 

ograniczeń z aktualną 

przynależnością do 

Okręgowej Izby 

Inżynierów 

Budownictwa oraz 

posiadająca 

doświadczenie przy 

realizacji inwestycji 

budowy kogeneracji 

gazowej na silniku 

spalinowym zasilanym 

paliwem gazowym; 

1. 
……………………… 
(należy wskazać 
rodzaj robót 
budowlanych – 
budowa, 
przebudowa, 
remont wraz z 
pełnioną funkcją) 

   

2. 
……………………… 
(należy wskazać 
rodzaj robót 
budowlanych – 
budowa, 
przebudowa, 
remont wraz z 
pełnioną funkcją) 

   

Inspektor nadzoru robót 
ogólnobudowlanych – 
uprawnienia bez ograniczeń 
 
………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
…………………………………… 

(Nr uprawnień) 

uprawnienia 

budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi w 

specjalności 

konstrukcyjno – 

budowlanej bez 

ograniczeń. 

 

1. 
……………………… 
(należy wskazać 
rodzaj robót 
budowlanych – 
budowa, 
przebudowa, 
remont wraz z 
pełnioną funkcją) 

   

2. 
……………………… 
(należy wskazać 
rodzaj robót 
budowlanych – 
budowa, 
przebudowa, 
remont wraz z 
pełnioną funkcją) 
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Inspektor nadzoru robót 
elektrycznych  
 
………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
…………………………………… 

(Nr uprawnień) 

Doświadczenie  (w 
pełnieniu funkcji 
inspektora nadzoru 
robót elektrycznych i 
AKPiA - uprawnienia 
budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w 
specjalności 
instalacyjnej w 
zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
bez ograniczeń z 
aktualną 
przynależnością do 
Okręgowej Izby 
Inżynierów 
Budownictwa oraz 
posiadająca 
doświadczenie przy 
realizacji inwestycji 
budowy kogeneracji 
gazowej na silniku 
spalinowym zasilanym 
paliwem gazowym. 
(OPISAC) 

1. 
……………………… 
(należy wskazać 
rodzaj robót 
budowlanych – 
budowa, 
przebudowa, 
remont wraz z 
pełnioną funkcją) 

   

2. 
……………………… 
(należy wskazać 
rodzaj robót 
budowlanych – 
budowa, 
przebudowa, 
remont wraz z 
pełnioną funkcją) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Wykaz usług  

wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich  przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane lub wykonywane są należycie. 
Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o 
którym mowa w SIWZ w rozdziale I ust 4., pkt. 1.3. 

 
 

 
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 4 do SIWZ 

 
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.: 

 

Pełnienie funkcji Kierownika projektu dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. 

„Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego 

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o. przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 

w Pruszczu Gdańskim”.  

 
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 I ust. 4 SIWZ. 

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

Rozdziale I pkt. 5 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) 
  

 


