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Zapytanie ofertowe  

 
na zadanie pn.: 

 
 
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do 

siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności 
rekreacyjno – sportowej. 

 
 
 
Projekt pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska 
do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – 
sportowej” realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0810366/17 w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”,  działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego PROW na lata 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
 
                  Wójt Gminy Walce 

-/Bernard Kubata/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walce, dn.20.08.2018 r. 
 
 



 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Gmina Walce 
ul. Mickiewicza 18 
47-344 Walce 

 
2. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 
000 EURO (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.) oraz wytycznymi PROW. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Projektowana inwestycja polega na budowie wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni 
zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki –zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb 
rozwijania aktywności rekreacyjno – sportowej. Teren jest uzbrojony i posiada istniejący wjazd na 
działkę z ulicy. Projektowany jest prosty układ komunikacyjny, zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. Dach dwuspadowy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi. Kąt nachylenia dachu wynosi 
30°, wysokość kalenicy wynosi 4,48 m. Dach kryty gontami bitumicznymi. 
 

1. Szczegółowy zakres robót, określa także przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do zapytania 
ofertowego, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej. 

2. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią 
odpowiednio załączniki nr 7 i nr 8 do zapytania ofertowego. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
główny przedmiot: 45000000-7 – Roboty budowlane 
dodatkowy przedmiot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

4. Zamówienia częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających  
 
6. Termin wykonania zamówienia. 
 

Termin realizacji zamówienia; od momentu podpisania umowy do dnia: 31.10.2018.  

 
7. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, 
dysponowali następującymi osobami, w trakcie realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia 
budowlane oraz  aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:  



 

 

: 

a) Kierownik budowy– posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów  
Podczas realizacji zadania wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka 
polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i 
fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb 
realizacji umowy. 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), rozumie przez to 
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia   
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo 
do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
kwalifikacje zostały uznane na zasadach  przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) 

 
8. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. 

 
9. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe. 

 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonym w niniejszym zapytaniu. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza 
to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy 
lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych 
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), to 
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem 
kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

5) Zaleca się aby  dokumenty dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę zostały 
wypełnione zgodnie ze wzorami załączonymi do niniejszego zapytania 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
2. Forma oferty. 

 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie 



 

 

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
 
3. Zawartość oferty. 
 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
570 z późn. zm.). Wykonawca poda adresy stron internetowych ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych z których zamawiający pobierze wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia i dokumenty (podanie powyższych  informacji zgodnie z  Formularzem Oferty).  

c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, 

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

f) Wykaz robót - załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 
g) Oświadczenie – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego  

 
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Edward Koszorek - Tel.:774667550, email: budownictwo@walce.pl 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i 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), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 
47-344 Walce, reprezentowany przez Wójta Gminy Walce; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani Pan/Pani radca 
prawny Marcin Wilczek, rodo@walce.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa wiaty rekreacyjnej 
wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej” prowadzonym w 
trybie  zapytania ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
 
11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
1. Ofertę należy przesłać lub dostarczyć na adres: 
Urząd Gminy Walce  ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce lub złożyć osobiście w sekretariacie UG w 
Walcach pokój nr 9 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZP.271.9.3.2018 do 03.09.2018 r. do godz. 
14.00. 
 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

2. Oferty otrzymane po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie. 

 
12. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych do 
wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza Oferty. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w we 

wzorze umowy. 
 

14. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  
 

Nazwa kryterium 
Waga 

(znaczenie)  

Liczba punktów 

Sposób liczenia wg wzoru 

 

CENA 

 

80 % 

 

C =(Cmin/Cof)x80 [pkt] 



 

 

 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE 

OSOBY , KTÓRA BĘDZIE 

PEŁNIŁA FUNKCJĘ 

KIEROWNIKA BUDOWY 

WPŁYWAJĄCE  NA JAKOŚĆ 

ŚWIADCZONYCH USŁUG 

20 % 

1. doświadczenie w realizacji kontraktów jako 

kierownik budowy, kierownik robót lub 

inspektor nadzoru, w tym przy realizacji 

jednego kontraktu polegającego na 

budowie wiaty– 10 pkt. (wymóg obligatoryjny) 

2. doświadczenie w realizacji kontraktów jako 

kierownik budowy, kierownik robót lub 

inspektor nadzoru, w tym przy realizacji 

dwóch kontraktów polegających na 

budowie polegającego na budowie wiaty – 

20 pkt.  

 

Uzyskane punkty zostaną przeliczone 

wg wzoru: 

D = Dof/Dmax 20 [pkt.] 

RAZEM  100 % 
P = C+D [pkt] 

 

 

 

gdzie: 

C – liczba punktów w kryterium CENA 

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert 

Cof – cena oferty badanej 

D – liczba punktów w kryterium DOŚWIADCZENIE 

Dof– liczba punktów przyznana ofercie badanej 

Dmax- liczba punktów przyznana ofercie najwyżej ocenionej w tym kryterium  

P – Łączna liczba punktów przyznana w przyjętych kryteriach oceny ofert. 

 
3. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

punktowy w przejętych kryteriach oceny ofert. W przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) 
oferty takiej samej, najwyższej liczby punktów – Zamawiający wybierze ofertę, której cena jest 
niższa. W przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) oferty takiej samej, najwyższej liczby 
punktów i takiej samej ceny – Zamawiający zwróci się o złożenie ofert dodatkowych.  

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

5. W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT 
w wysokości 23% ceny netto. 

6. Zamawiający do realizacji przedmiotu  zamówienia wybierze wykonawcę, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę. 

7. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, w oparciu o zapisy zawarte w niniejszym 
Zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie. 
 

 
15. Uzupełnienie oferty. 

 

1. Zamawiający jednorazowo wezwie Wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów 
zarówno potwierdzających wymagania przedmiotowe i podmiotowe, uzupełnienia pełnomocnictwa, 

2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później, niż w dniu, 
w którym upłynął termin na uzupełnienie dokumentów. 



 

 

 
16. Odrzucenie oferty 
 
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) została złożona przez podmiot: 
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta 
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w 
zapytaniu ofertowym lub 
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 
4 ustawy, lub 
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

2.  Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub 
kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału     
w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

3.  Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) 1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub 
2) 2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w 

wezwaniu do złożenia tych ofert. 
 

 
17. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania, zawarcie umowy 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w zapytaniu. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

4. Niezwłocznie po zakończeniu postepowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający zamieści 
na stronie internetowej o której mowa w art. 43 ust. 3  Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.). 

5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania 
umowy. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy, 
bez wyboru żadnej z ofert . 

18. Zmiany w umowie 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, jeżeli zmiana nie 
spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia, chyba, że wystąpią przesłanki, 
o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 
lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy 
technicznej (Dz. U. 2018 poz. 396). 

b) Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, po zgłoszeniu konieczności ich 
wprowadzenia przez którąkolwiek ze Stron i obopólnej zgodzie na ich wprowadzenie, pod 
rygorem nieważności. 

 
 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18174842?unitId=art(43(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18174842?unitId=art(43(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18174842?unitId=art(43(a))ust(4)&cm=DOCUMENT


 

 

19. Wykaz załączników do niniejszego zapytania. 

 
 
Załącznikami do niniejszego Zapytania są następujące wzory: 

 

Nazwa Załącznika 

  Załącznik nr 1   Wzór Formularza Oferty  

Załącznik nr 2 Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie 

Załącznik nr 3 Wzór wykaz usług 

Załącznik nr 4 Harmonogram rzeczowo - finansowy 

Załącznik nr 5 Wzór umowy 

Załącznik nr 6 Przedmiar robót 

Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna  

Załącznik nr 8 STWiORB 

Załącznik nr 9 Oświadczenie 

 


