
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU O POUFNOŚCI 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich poufnych informacji uzyskanych od firmy PPU Chemco Sp. z o.o., w tym zawartych w udostępnionej 

dokumentacji budowlanej.   

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANEJ ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam,  posiada zdolność techniczną i zawodową 

(doświadczenie) do wykonania zamówienia. Ponadto oświadczam, że oferent posiada min. trzy referencje, 

potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie: wykonał co najmniej 3 roboty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie budynków, 

położeniu instalacji, wykonaniu prac remontowych (również jako generalny wykonawca przy współudziale 

podwykonawców, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM 

 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam,  posiada potencjał techniczny, a w szczególności 

niezbędny sprzęt i narzędzia do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. (kierowania robotami), posiadającymi uprawnienia budowlane: 

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i który jest członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego 

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i są 

członkami właściwej izby samorządu zawodowego; 

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i który jest członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZALEGŁOŚCI WZGLĘDEM US 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam,  *nie posiada zaległości względem Urzędu 

Skarbowego / uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

względem Urzędu Skarbowego lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZALEGŁOŚCI WZGLĘDEM ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam,  *nie posiada zaległości względem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych / uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty 

zaległych płatności względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ  

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, zapoznał się z pełną dokumentacją budowlaną 

dotyczącą przedmiotu zamówienia. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z 

Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta. 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 

przygotowaniem i 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. 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 

 

 



 

 

Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr 2/2018 

na roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego laboratorium 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Zamawiający: PPU Chemco Sp. z o.o. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0272/16-00 

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2018 r. 

 

         FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa (firma) ........................................................................................................................................................................ 

Adres siedziby  ...................................................................................................................................................................... 

Tel .......................................................................................................................................................................................... 

Fax  ........................................................................................................................................................................................ 

E-mail .................................................................................................................................................................................... 

NIP  ........................................................................................................................................................................................ 

 

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe: 

1. Zobowiązuję się wykonać całe zamówienie w cenie:  

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

 

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

 

 



 

Uszczegółowienie: 

I. Przebudowa wejścia do budynku, klatki schodowej i korytarza od strony południowo-

wschodniej budynku. 

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

II. Przebudowa klatki schodowej wewnętrznej prowadzącej do zagospodarowanej części strychu. 

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

III. Rozbudowa laboratorium (przebudowa istniejącej części oraz rozbudowa laboratorium 

poprzez nadbudowę nad kotłownią) 

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

IV. Przebudowa istniejącej części (klatka schodowa, laboratorium z zapleczem sanitarnym, 

magazyn, sala konferencyjna) 

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

V. Przebudowa części biurowej z komunikacją i zapleczem socjalnym i pomieszczeniami 

dodatkowymi (zagospodarowanie istniejącej przestrzeni) 

…………………………….…………………………… PLN netto  



 

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

VI. Przebudowa dachu nad magazynem oraz konstrukcji istniejącej hali (dotyczy magazynu o 

powierzchni 88,16m2 oraz hali produkcyjnej o powierzchni 451,13m2) 

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

VII. Położenie elementów wewnętrznych instalacji branży sanitarnej  

(Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, Wewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej, 

Wewnętrzna instalacja wody zimnej, Wewnętrzna instalacja ppoż., Wewnętrzna instalacja wody 

ciepłej i cyrkulacji, Wewnętrzna instalacja c.o.,)  

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

VIII. Położenie Instalacji elektrycznej zewnętrznej 

(Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej) 

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

 

IX. Położenie instalacji elektrycznej wewnętrznej 

(Kablowe systemy nośne, Instalacja oświetlenia podstawowego, Instalacja 1-faz. gniazd 

wtyczkowych, Linie zasilające rozdzielnice elektryczne budynku, Instalacja połączeń 

wyrównawczych, Instalacja okablowania strukturalnego)  



 

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

 

X. Położenie instalacji urządzeń przeciwpożarowych 

(Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, Instalacja oddymiania klatki schodowej) 

…………………………….…………………………… PLN netto  

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

…………………………………….…………………… PLN brutto  

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

 

2. Zobowiązuję się zrealizować całe zamówienie w terminie ………………….. tygodni od dnia podpisania umowy.  

Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie końcowego protokołu odbioru robót budowlanych 

bez wad i usterek (lub protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad i usterek) oraz  potwierdzenie 

złożenia przez Wykonawcę w imieniu zamawiającego, kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

3. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - ……………….. miesięcy, liczony od dnia podpisania 

protokołu końcowego. 

Warunki gwarancji na wykonane roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oferta jest ważna przez ……………….…….dni, licząc od terminu składania ofert. 

5. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie warunki zapytania ofertowego nr 2/2018 

6. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do  składania oferty  

oraz pieczęć  identyfikacyjna  Oferenta 


