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Załącznik nr 4 – Wzór Formularza Ofertowego    

 

 

DO OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 02.10.2018 R. 

 

Dostawca dla zamówieniem pn.: 

„Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich 

w Poznaniu”  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 
61-387 Poznań 

działając z upoważnienia: 

Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko 

plac Grunwaldzki 3 

51-377 Wrocław 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

KONTAKT: 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

2. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1) Zapoznałem (liśmy) się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję (emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 

ofertowego, udostępnioną przez Zamawiającego, 

3) składam (my) następującą ofertę cenową: 

netto ........................................................................................ złotych,  

(słownie) ................................................................................. złotych,  

plus VAT w kwocie ................................................................... złotych, 

brutto ....................................................................................... złotych,  

(słownie) .................................................................................. złotych,  
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4) oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego  

i terminowego wykonania zamówienia, w tym m.in. koszty transportu elementów zamówienia, 

koszty montażu, koszty uruchomienia itd.  

5) oferuję (emy) warunki płatności z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego  

w Zapytaniu ofertowym, jak poniżej: 

l.p. Nazwa etapu rozliczenia 
Wartość brutto 

[w zł] 

Udział 

procentowy w 

wartości brutto 

oferty cenowej 

Udział 

procentowy w 

wartości brutto 

oferty cenowej 

– wymagania 

Zamawiającego 

1 Płatność częściowa   maks. 50% 

2 Płatność końcowa   min. 50% 

 

6) akceptuje (emy) termin wykonania zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym, 

7) niniejsza oferta jest ważna w pierwotnym terminie przez 14 dni, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję (emy)  się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję  

(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, 

9) udzielam (y) gwarancji i rękojmi na wykonane roboty dla zamówienia, jak poniżej: 

l.p. 

Okres gwarancji i rękojmi 

udzielony przez Wykonawcę 

[w miesiącach lub latach] 

Minimalny okres wskazany 

przez Zamawiającego 

Maksymalny okres wskazany 

przez Zamawiającego 

1  3 lata 7 lat 

 

10) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom1:  

l.p. Nazwa części zamówienia Nazwa i adres siedziby podwykonawcy 

   

 

 

11) Do oferty dołączam(y) następujące dokumenty: 

…………………… 

 

PODPIS(Y): 

 

l.p. Nazwa Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej (ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość 

i data 

      

      

                                                 
1
 Usunąć niepotrzebne 
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

DO OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 02.10.2018 R. 

 

Dostawca dla zamówieniem pn.: 

„Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich 
w Poznaniu”  

  
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 

61-387 Poznań 

działając z upoważnienia: 

Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko 

plac Grunwaldzki 3 

51-377 Wrocław 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Remont 

stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.). 

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania w 

imieniu Wykonawcy, w tym Nazwisko i 

Imię osoby (osób) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu uprawnień 

 

 

 

DO OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 02.10.2018 R. 

 

Dostawca dla zamówieniem pn.: 

„Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich 

w Poznaniu”  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 
61-387 Poznań 

działając z upoważnienia: 

Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko 

plac Grunwaldzki 3 
51-377 Wrocław 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Remont 

stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące posiadania uprawnień  

do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych zamówieniem. 

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania w 

imieniu Wykonawcy, w tym Nazwisko i 

Imię osoby (osób) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy  

i doświadczenia 

 

 

 

DO OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 02.10.2018 R. 

 

Dostawca dla zamówieniem pn.: 

„Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich 

w Poznaniu”  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 

61-387 Poznań 

działając z upoważnienia: 

Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko 

plac Grunwaldzki 3 
51-377 Wrocław 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Remont 

stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące posiadania niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia. Potwierdzam(y) wykonanie poniższych inwestycji: 

 

l.p. 
Nazwa wykonanej 

inwestycji  

Opis parametrów wykonanej 

inwestycji 

Data 

wykonania 

(zakończenia) 

dzień / miesiąc / 

rok 

Nazwa i adres 

Zamawiającego/ 

Zlecającego 

1 2 3 6 7 

1. 
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PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania w 

imieniu Wykonawcy, w tym Nazwisko i 

Imię osoby (osób) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami 

 

 

 

DO OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 02.10.2018 R. 

 

Dostawca dla zamówieniem pn.: 

„Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich 

w Poznaniu”  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 

61-387 Poznań 

działając z upoważnienia: 

Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko 

plac Grunwaldzki 3 
51-377 Wrocław 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Remont 

stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

Wykaz osób 

L.P. 

Imię i nazwisko 
Kwalifikacje, 

wykształcenie 

Dysponowanie 

bezpośrednie (umowa o 

pracę, umowa o 

świadczenie usług, 

umowa zlecenia, 

prowadzi własną 

działalność gospodarczą 

itp.) 

Dysponowanie 

pośrednie (osobą tą 

dysponuje podmiot 

trzeci, który ją 

udostępni na 

podstawie 

stosownej umowy). 

1. 
    

 

Wykaz realizacji, w których brał udział kierownik robót w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 
zakończonych robotach budowlanych wykonywanych w czynnych budynkach użyteczności publicznej: 
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1. …… 

2. …… 

 

PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania w 

imieniu Wykonawcy, w tym Nazwisko i 

Imię osoby (osób) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu zdolności kredytowej  

lub środkach finansowych 

 

 

 

DO OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 02.10.2018 R. 

 

Dostawca dla zamówieniem pn.: 

„Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich 

w Poznaniu”  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 

61-387 Poznań 

działając z upoważnienia: 

Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko 

plac Grunwaldzki 3 
51-377 Wrocław 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Remont 

stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące sytuacji ekonomicznej  
i finansowej – posiadam (my) zdolność kredytową lub środki finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 

200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania w 

imieniu Wykonawcy, w tym Nazwisko i 

Imię osoby (osób) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej 

 

 

 

DO OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 02.10.2018 R. 

 

Dostawca dla zamówieniem pn.: 

„Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich 

w Poznaniu”  

 

3. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 

61-387 Poznań 

działając z upoważnienia: 

Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko 

plac Grunwaldzki 3 
51-377 Wrocław 

 

4. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Remont 

stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej – posiadam (my) aktualną na dzień składania ofert i opłaconą polisę w 

wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

Polisa opłacona została dn. …… 

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania w 

imieniu Wykonawcy, w tym Nazwisko i 

Imię osoby (osób) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub 

osobowych z Zamawiającym 

 

 

DO OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 02.10.2018 R. 

 

Dostawca dla zamówieniem pn.: 

„Remont stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich 

w Poznaniu”  

 

3. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 

61-387 Poznań 

działając z upoważnienia: 

Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko 

plac Grunwaldzki 3 

51-377 Wrocław 
 

4. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn. „Remont 

stropodachów i wymiana stolarki fasadowej w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”, 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Nie jestem (śmy) powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, 

polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. 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. 

 

PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 

Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania w 

imieniu Wykonawcy, w tym Nazwisko i 

Miejscowość 

i data 
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Imię osoby (osób) 

    

    

 


