Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę

Zamawiający:
Dariusz Ledniowski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

PPHU InterCom_plus Dariusz Ledniowski
ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 119, 33-300 Nowy Sącz

........................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Dane Wykonawcy
Przedmiot zamówienia: Budowa centrum badawczego w postaci budynku usługowo – produkcyjnego wraz
z instalacjami, zbiornika wody p-pożarowej, zbiornika na nieczystości ciekłe, separatora substancji
ropopochodnych ze stanowisk postojowych, zbiornika szczelnego na wody opadowe, w związku z realizacją
projektu pt. Utworzenie laboratorium do badania jakości i wydajności tonerów w ramach Poddziałania 1.2.2
Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, RPO WM 2014-2020.
OFERTA
Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w Zapytaniu o cenę, Projektem umowy oraz Dokumentacją
techniczną inwestycji proponuję (-emy) realizację zamówienia, w podanej poniżej cenie ryczałtowej:
(Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, cena zawiera wszelkie koszty, opłaty i
podatki, w tym podatek VAT)
Cena ofertowa brutto: …………..…………… zł
(słownie: ………………………………………………………….) w tym VAT:……………………. %, tj. ……………………………………
zł (słownie: ……………………………………………………………………………..)
Oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie w ramach Etapu I w terminie …..….. dni od dnia
protokolarnego przekazania mi/nam przez Zamawiającego placu budowy, przy założeniu, iż:
a) Zamawiający przekaże plac budowy do 14 dni od daty zawarcia umowy;
b) Maksymalny, wskazany przez Zamawiającego w treści Zapytania o cenę termin zakończenia wszystkich
robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz jej załącznikami w ramach Etapu I wynosi
245 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy;
c) Maksymalny termin zakończenia realizacji Etapu II (uzyskanie przez Wykonawcę - działającego w
imieniu i na rzecz Zamawiającego - ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego): nastąpi w terminie do 60 dni1 od dnia zakończenia realizacji Etapu I.
1

1

Stosownie do treści art. 31zy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 ze zm.):
1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na
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Oświadczam (-y), że na wykonane zamówienie udzielę ……..-letniej gwarancji jakości.
UWAGA: Termin gwarancji Wykonawca powinien podać w latach. Podany termin nie może być krótszy niż 5
lat.
W przypadku niewypełnienia tej pozycji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli na wykonane roboty
budowlane 5-letniej gwarancji.
Oświadczam (-y), że na wykonane roboty udzielę 5-letniej rękojmi.
* Oświadczam (-y), że całość zamówienia wykonam (-y) własnymi siłami.
* Oświadczam (-y), że część zamówienia, w postaci:
………………………….……….................................................................................................................
/opis części zamówienia/
powierzę (-ymy) do realizacji podwykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
/nazwa/
…………………………………………………………………………………………………………….
/zakres powierzonego zamówienia/
…………………………………………………………………………………………………………….
/procent powierzonego zamówienia/
/firma podwykonawcy/ [firmę podwykonawcy należy wskazać jedynie w przypadku gdy osoba (firma)
podwykonawcy jest znana w chwili składania niniejszej oferty]
* - niepotrzebne skreślić/
Oświadczam (-y), że uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam (-y), że zapoznałem się (-liśmy się) z treścią Zapytania i nie wnoszę (-simy) do niej żadnych
zastrzeżeń.
Oświadczam(-y), że wypełniłem (-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-liśmy) w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu**.

Podpisał(-ali) .....................................................................................................................................................
występujący w charakterze:................................................................................................................................
w pełni upoważniony (-eni) do podpisywania ofert dla i w imieniu:..……………………….…………………….….
adres: .....................................................................................................................................................
telefon: ............................................... faks: ..........................................
e-mail: ……………….……………………………..……………..
użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.
2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy.
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Miejscowość: ...............................................
Data:
.............................................................
/podpis - podpisy

……………..…………………………….........
pieczątka imienna – pieczątki imienne/

1

rozporządzenie 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)
** 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 (usunięcie treści
oświadczenia przez jego wykreślenie)
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Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa centrum badawczego w postaci budynku
usługowo – produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody p-pożarowej, zbiornika na nieczystości
ciekłe, separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych, zbiornika szczelnego na wody
opadowe oświadczam, co następuje:
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Zapytaniu o cenę (pkt 5.1. lit. c). Jako potwierdzenie załączam wykaz robót (zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania) oraz oświadczenie dotyczące osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia ( zgodnie ze wzorem- załącznik nr 8 do zapytania).
…………………………(miejscowość),dnia…………….….…….r .……………………………………… (podpis)

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 …………….….…….r. …………………………… (podpis)
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Załącznik nr 3 do Zapytania o cenę
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Budowę centrum badawczego
w postaci budynku usługowo – produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody p-pożarowej,
zbiornika na nieczystości ciekłe, separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych,
zbiornika szczelnego na wody opadowe oświadczam, co następuje:
oświadczam, że: ja/Wykonawca, którego reprezentuję*, nie jestem/nie jest* powiązany
z Zamawiającym w sposób osobowy lub kapitałowy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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,
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.

……………………….…………..
(miejscowość, data)

……………………………………………….
/czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do Zapytania o cenę
WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
ROBÓT BUDOWLANYCH
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie.
dot. wykonania co najmniej 2 (słownie: dwóch) robót budowlanych polegających na budowie,
odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektu budowlanego o charakterze usługowym i/lub
produkcyjnym o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN netto

Lp.

RODZAJ (PRZEDMIOT) I MIEJSCE
WYKONANIA ROBÓT

DATA WYKONANIA
ROBÓT
RozpoczęcieZakończenie

Należy wpisać datę
Należy
wykazać
rodzaj
(przedmiot)
i miejsce wykonania minimum jednej roboty rozpoczęcia i zakończenia
wskazanej roboty
budowlanej polegającej na budowie, odbudowie,
rozbudowie lub nadbudowie obiektu budowlanego budowlanej (dzień-miesiącużyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż rok rozpoczęcia i dzieńmiesiąc-rok zakończenia)
300 tys. PLN netto

WARTOŚĆ ROBÓT

PODMIOT, NA RZECZ
KTÓREGO ROBOTY
ZOSTAŁY WYKONANE

Proszę wskazać dane
Wartość wskazanej roboty identyfikujące podmiot, na
budowlanej musi wynosić rzecz którego roboty zostały
minimum 300 tyś PLN netto
wykonane(nazwa, adres,
telefon)

1

2

Miejscowość: ..............................................
Data:...........................................................
…………………………………………………….
(podpis – podpisy)
(pieczątka imienna - pieczątki imienne)
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) referencje,
b) protokoły odbioru robót,
c) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
d) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać dokumentów wskazanych w ppkt a), b) i c)

Strona 6 z 9

Załącznik nr 6 do Zapytania o cenę
KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodna z Rozporządzeniem 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)
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
a)
Dariusz Ledniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PPHU InterCom_plus Dariusz Ledniowski, ul.
Jeremiego Wiśniowieckiego 119, 33-300 Nowy Sącz,
b)
Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, mający
siedzibę w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków) – w
odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014 – 2020”;
c)
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
2) Z
Inspektorem
Ochrony
Danych
wyznaczonym
przez
Administratora
Danych
Osobowych
lub
z Administratorem Danych Osobowych wskazanym:
a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail:darekl@icplus.pl
b)
w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl
c)
w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Art. 6 ust. 1 lit.
b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia procedury Zapytania i
przekazania oferty, dokumentów postępowania do systemu teleinformatycznego SL-2014, zawarcia umowy lub podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i
sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach zadania
pn.„Budowa centrum badawczego w postaci budynku usługowo – produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody
p-pożarowej, zbiornika na nieczystości ciekłe, separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych,
zbiornika szczelnego na wody opadowe”, w związku z realizacją projektu pt. Utworzenie laboratorium do badania
jakości i wydajności tonerów w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, RPO
WM 2014-2020., na podstawie:
a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
b)
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020;
c)
rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi.
4) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim
Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub
reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) przy
procedurach związanych z zawarciem i w związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte
wykonanie umowy o udzielenie zamówienia z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie
danych osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do przetwarzania
Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja powierzy/może powierzyć te
dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego lub IZ. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom,
realizującym na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ kontrole i audyty w ramach RPO WM.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz zamknięcia i
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7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, a także zakończenia okresu
trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania o cenę niepodanie przez
Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem przez Panią/Pana rezygnacji z udziału w tymże
postępowaniu, a w konsekwencji będzie uniemożliwiało zawarcie z Panią/Panem umowy o udzielenie zamówienia.
W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” podanie
przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest niezbędne w związku z zawarciem umowy
między Dariuszem Ledniowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U InterCom_plus Dariusz
Ledniowski, a Województwem Małopolskim - Zarządem Województwa Małopolskiego w celu realizacji projektu, a
konsekwencją odmowy ich podania jest niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak
również zawarcia umowy o udzielenie tego zamówienia.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach określonych przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)
na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)
na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku Zapytania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)**;
c)
na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego)***;
d)
na podstawie Art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych
(dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)
w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
b)
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO;
c)
na podstawie Art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych [wyłączenie prawa do
złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b)
oraz lit. c) RODO].
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

………………………………………………………………………………………..…

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane)
*Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
**Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 8 do Zapytania o cenę
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Budowa centrum badawczego
w postaci budynku usługowo – produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody p-pożarowej,
zbiornika na nieczystości ciekłe, separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych,
zbiornika szczelnego na wody opadowe, oświadczam co następuje:
oświadczam, że wyznaczam do realizacji zamówienia następujące osoby:
1) …………………………………………….. (wskazać imię i nazwisko), posiadającą/ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń – pełniącego na budowie funkcję ………………………….(wskazać funkcję)
2) …………………………………………….. (wskazać imię i nazwisko), posiadającą/ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełniącego na budowie funkcję
………………………….(wskazać funkcję)
3) …………………………………………….. (wskazać imię i nazwisko), posiadającą/ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
pełniącego na budowie funkcję ………………………….(wskazać funkcję)
Wykonawca zgodnie z zapisami zapytania o cenę o musi dysponować:
 co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
 co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

……………………….…………..
(miejscowość, data)

……………………………………………….
/czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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