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RozdziNl A
INSTRUKCJA DLA OFERf, NT6W

l. lnformacja o dokumentach, jakie maj4 dostaxczy6 oferenci

2, Spos6b przygotowania ofertY
3. Kryteria kwalifrhacYjne ofertY
4. Ocena ofert
5. Wl,rnagania dotyc z4Ee wadilnr� onz zabezpiecz€nia nal€4'tego wykonania umowy

6. Mieisce i temitr skladania ofert
i. it;J6;; udzielania wvja3nieri dotvczecvch Sp€clC'kacji Istotnvch Warunk6w

dm6wienia oraz oiwi adczenie' czy zamlerza siq zwolaC zebmnie Wykonawcow

8. Termin, do kt6rego oferent bpdzie zwiqzany zlozonqofefi4

9. Miejsce i termin otwarcia ofert
10. Informacje o trybie otwarcia i oceDy ofert
ii.ffi;k4 "tutto*lttu sluzbowe oiaz spos6b porozumiewania. siQ -z 

pracownikami- -'**iujq""go, 
"prawnionyrni do bezposredniego kontaktowaoia siQ z oferentami

12. Srodki odwolawcze dost€png dla oferenla w tmkcie procesu przetalgowego

13. Powiadomienie o \ yniku postQpowania przetargowego

i4. FormalnoSci, ;akie po*itty "oitne aop*olone po zakofcz€niu p'zetargu w celu zawarcia

umowy.

1 , I . Do przetaryu mog{ przyst$ii wyl4canie ci oferenci, ktbrzy spelniajqrvarunki art' 22 ust

i osu*y, anii Ze tty"^ii ZOO+ r. Prawo zam6wief publiczrych (tj': Dz U z 2006 r' Nr

164, Wz. 1163). D;L-umentacja przetargowa jest udost9pniooa na stronie intemetowej

www.oowiat-woiominski.pl Tamawnj4cy bqdzie przekazywal, materialy przetargowe

^ptt*" "" pty"t"tD, na prosbq Oferent otrz''ma materialy przetargowe w formie

Dis€mnei.
i.Z. Ol"tte ttutto*i fot-ularz ofertowy onz ime dokunenty, potwierdzaj4ce spelnienie przez

oferenta *ymaganych warunk6w. Ka2dy oferent moze zloiry6 jednq ofertg, nie dopuszcza sig

skladania ofert-wariantoraych i ofert czgtuiowych. Aby oferta byla komplet'l]d�n?J€ity zloLry':

i .i. r . wypA"iony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (tt6rego wz6r przcdstawiono

w rozdziale '8" -niniejszej 
Specyftkacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia)' wraz

Zal1cznikien nr 1 "oiwiidczenia ofercnta", w,?€hione wszystkie zal4czniki oraz

zaiwiadczenia wymagane przez lamawiaj4cego:
1. aktualnego o<fuisu z wla.{ciwego rejestru albo akhralnego zaiwiadczenia o wpisie do

ewidencj] dzi*anooi gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do

rejestru iub zgloszenia do ewidencji dzialalnofci gospodarczej;

Z. attuatnych zaSwiadczei wymaganych przez obowi4zuj4cymi przepisami prawa:

-rrogo: Do'Lome,tty t ymienione w pkt (l'2) sq skladane w formie oryginatu lub kopii

po6wiaJiczonej za zgodno6d z oryginalem przez wykonawca' W pr4padku *ladania

etetlronicznyctr tcopii dokumentow powinny byt orn C{f'r.zf,rc przez,l'y- korBwc€ bezpiecznym

podpisem elektronic;yrn weryfikowanym za pomoaa wazlego kwalifikowanego certyfikatu'

pelnomocnictwa muszQ by6 zlozone w formie oryginal6w'
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2. Spos6b DtzYsotowanir ofGrtv

2.1. oferta powinna b y't zgodna z zas ,Irrli olreslonymi w ustawie z dnia29.ficznia2004 r'

Prawo zam6wieii pubtic-rnych z p62 zm, oraz z wymienionyrni nizej warunkami

dodatko\aymi.
2.2. Ofefia musi byi sporz4dzona w jgzyku polskim, w spos6b trwaly (np' na maszynie do

pisania, komputerze, dlugopisem lub niescierahym atramentem)
Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosd porozumiewania sig droge pisemn4listem poleconym za

rwtotkq faxem iub drogq elektronicznq z t''m, 2e oferta \alaz z w)'maganfni dokumentami i

o3wiadczeniami rnusi by6 zlozona w oryginale w formie pisemnej prz€d terminem sklad€nia
ofert.
2.3. Oferta powinna zawienc:
a) imig, nazwisko, firmE, nazwg i dokladny adres ofercnta, datQ sporzqdzenia oferty oraz imiQ

i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w postQpowaniu przetaryowym;

b) wszys&ie wymagane dokumenty, o6wiadczenia i zal4czniki' zgodnie z ustaw4 Prawo

zam6wiei publicznych oraz SIWZ;
2.4. Dokumenty powinny byC sporz4dzone zgodnie z przedstawiontmi pnez Zamaviaj4cego
wzorcami - zal4cznikami (zamieszczonymi w Rozdziale "E" niniejszej Specyfikacji)'
2.5. Odpowiedzi musz4 byC udzielone na wszystkie pyania zawate w zal4cznikach-
2.6. Jezeli zabraknie miejsca nalezy dolqpzyd dodatkowe strony.
2.7. oferte nalezy pisad w jednym ci4gu, nie pozostawiajqc miejsc niewypelnionych i

zaopatrzyi na koicu wlasnorQczrym podpisem oferenta b4dz osib naj4cych prawo zaci4gac

zobowiq3ania w jego imieniu,
2.8. Poprawki w ofercie muszq by6 naniesione w spos6b oz)'telny i orn6wione w uwadze

wlasnorgcznym podpisom oferenta lub osoby upowaZnionej. Niedopuszczalne
je si q'rnazlaranie, korektorowanie i dokonlaranie innych podobnych czynnosci. Poprawki
cyfr i liczb nalerry pisaC Wrazami.
2.9, T,aleca sip zloirnje dokument6w w 2 czg3ciach:
- czasi I - powinna zawieraC Formulatz Ofenowy; dodatkowo nalezy w nim zamidcie
inforrnacje, kt6re nie staaowi4 tajemnicy przedsiEbiorstwa w rozumieniu przepis6w o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- czese 2 - powiDna zawierae dokumenty, kt6re stanowia tajemaicg przedsiqbiontwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i zastrzgzf,lnie oferenta w
odniesieniu do tych informacji, ze oie mog4 byt one udostppnione ifijln uczestnikom
postQpowania. Otrydwie czqsci powirmy zawierac l4cznie wszystkie dokumenty i zalryzniki
wymagane w niniejszej SIWZ. Brak |astfld.P a Oferenta w odniesieniu do informacji, o
kt6rych mow4 povqtej, ze nie mogq byd one udostQpnione ilmym uczestnikom postQpowania

lub zlo2pnie Oferty w jednej czeici bqdzie skutkowalo przyj Qciem przoz Tarnavtiaj4cego, 2e
treii Oferty, wszetkich odwiadczert i zaiwiadczen skladanych przez Oferenta jest jawna i
moirc zostai udost€pniona innym uczestnikom postQpowania.
2.10. Oferte nale2ry umiedcid w zamkniQtej, zapieczQtowanej kopcrcie, z umieszcmnym na
niej adresem oferenta i napiwm "Oferte na obslug? geodezyjnl rob6t drogowych " OfedQ
\aleity z^bezpleczyl w sposob niebudzqpych 2adnych wqtpliwo5ci, co do mozliwoSci jej

wczesniejszego otwarcia lub ujawnienia tredci oferty przez osoby nieupowaznione.
2.11. Dopnszrza siE przed terminem otwarcia ofert, modyfikacje lub wycofanie wczesriej
zlozonej oferty. W takim wypadku oferent sklada pisemne oCwiadczenie o modyfikacji lub
uycofaniu swojej oferty. Kazda modyfikacja lub pismo wycofuj4ce ofedg powinno byi
zapieczQtowane wedlug zasad obowiq-zui{cych p'rzy skladaniu ofert, (przy czym koperta musi
byC opatrzona doda&owym napisern: "modyfikacja' lub "wycofanie").
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2.12. Zadra ofeia nie zostanie zmieniona po terminie skladania ofert, pod rygorem
wykluazenia z prz€tatgu.
z.tl. ae, wrgted,, ;a D'nik przetargu, wszelkie koszty zwlryane z przygotowaniem i

zlozeniem oferty poniesie oferent Oferent talcze pokryje koszty lustmcji terenu prac'

3. Krvteria kwalifikacvine ofcrtY

3.1. Oferta bedzie podlegac ocenie po spelnieniu formahych wyrnog6w okreSlonych w

rozdziale A ust. I i 2 oraz spelnieniu nastapujqcych minimalnych klteri6w kwalifikacyjnych:
3.l.l.Oferent wlaazi zgodQ na 30 - dniowy termin platnogci od daty dorQczenia faktury do

siedziby Zamawiajqpego

{. Ocens ofert

4. I . Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostan4 sprawdzone w celu stwierdzeni4
czy spelniaj4 wyrnagania okeSlone w dokumentach przetaryowych
4.i. wylacznie zakwalifikowane oferty (spelniaj4ce wszystkie wymogi formalne oraz
minimalne kryteria kwalifikacyjne) bpd4 oceniane na podstawie danych przedstawionych w

FORMULAMU OFERTOWYM, wedlug jednego krytedum: cetaryazehowa - l00o/o'
Ilosi punkt6w zostanie obliczona wg. wzoru; ( Cn/Cof.b. x 100) x 100% = iloi6 punkt6w

Cdzie:
Cn najnizsza cena sposr6d ofed nieodrzuaonych
Cof,b - cena oferty badanej
100- wskainik staly
100o/o - procentowe znaczenie kryterium
4.3. Kazda ofert€ niespelniajqp4 warunk6w formalnych (zawartych w rczdziale A ust. I i 2
niniejszej Specyfikacji oraz w zal4czniku Nr I "Odwiadczenia oferenta' do FORMULARZA
OFERTOWEGO) onz minimalnych kryteri6w kraalifikacyjnych (okreilonych w rozdziale A
ust. 3) odrzuca siQ.
4.4. Z,{ zw\aJLay pr4|:zna zan6wierie oferentowi, co do kt6rego oferty ustalono, iz
odpowiada ona wymaganiorn przedstawionym w dokumentach przetargowych i kt6ry
zaofero.ral najnizsze ryczahowq ceng ofertowQ,

5. Wvp&q&nir dotvczrce wrdium oraz zrbezDieczenia n&le*vteqo nrykonalis umorra

5.1. Zamawiajqcy nie przewiduje wriesienia rradium i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy
6. Mieisc€ i termin iklad|nii ofort

6.1. Miejsce skladania ofert: siedziba Zamawi,ajacego, to jest Zarz{d Dr6g Powirtowych
Wotomin ul. Kobylkowsko la w godzinach fl - lsm.
6.2. Termin sklaclania ofert upltrr; dnia 15.03.2007r o godzinie 10s
6.3. Oferty zlo2one po teminie zostarq zwr6cone bez otwierania.
6,4. Oferty mo2na dostarczyd poczt4 lub osobiScie (potwierdzenie przyjqcia powimo byd
zawsze podpisane przez Z'artawiajryego).
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nrykonawc6w

7.1. WyjaSnienia udzielane bqd4 w trybie an. 38 ustawy z dda 29 slycznia 2004 r' Prawo

zumO*i"tt puUliczny ch z p6i mt, co ozrtuzq 2e Zomawiaiqcy odpowie niezwlocznie na

Ura"rupl.t-i"dotycz4ceSpecyfikacjilstotnych Zam6wieni4przeslaj4c

i;;r;#" fts6 wyjahieni; ,tszy"ttim, kt6rym dostarczono . niniejsz4 Specyfikacjq

irt nl""r, Wu rtO" Z"urn6*i.olu (bez ujaqniania zr6dta zapytania), chyba, ze Fo3ba o

vuvjJ'"i"ni" specyfikacji wptyngla do Zamawiajqpego na mniej niz 6 dni przed terminem

skladania ofert.
i.i. i o"ugtt^" uzasadnionych pr4padkach 7$nawraiwy, zastrzega sobie prawo do

,rroayfitou -"iu teici dokumint6w zawieraj4cych Specyfikacjq Istotnych Warunk6w

Zu-O*"niu - Ooto"une uzupehrierda przekazuje siq niezwlocznie wszystkim oferentom i jest

to dla nich wi{zqpe.
1.3. Zamufiajryy ne przewiduje spotkania z oferentarni'

8.1. Termin zwiazania ofert4 uptywa po 30 dniach liczqc od teminu skladania ofert

9, Mieisce i termin otwrrcit ofert.

9.1. Otwarcie ofert nast4lti niezwlocznie po uplywie ostateczrego teminu -skladania ofert

"t*Sf.""g. w rozAl.lrali A ust. 6.2 niniejszej Specyfikacji " qo*' l-lm w sie&ibie

zuia'"iiWego,7-,arz& Dr6g Powiatowych Wolornin ul. Kobylkowska la pok6j nr 8'

9.2. Otwarcie ofert jest jawne.

10. lnformacie o twbie otwarci! i ocenY ofert.

10.1. Otwarcie ofert odMzie siQ zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zam6wiei publicznych w

miejscu i czasie wskazanym w niniejszej Specyfikacji'
10.2. Otwarcie ofed nast4pi w nastqpujqcej kolejrcSci:
a) oferty z napis€m "WYCOFANIE OFERTY. ."
b) oferty z napisem "ZMIANA OFERTY...";
c) tozostale oferty zgodnie z kolejnodci4 ich zlo2enia.
tb.f. Zamawiajacv bdzie oglaszal przy otwieraniu ofert informacje zgodnie z afi 86 ustawy

Prawo Zam6wieri Publicznych, oraz inne szczeg6b, kt6re Zamawiajqpy uara za istotne'

kontrktowrni& sie z oferentsmi

11.1. Osob4 upowa2nionq do kontakt6w z oferentami jest Bronislawa Boiena Borkowska'

iNoektor. O5-2b0 wolomin ul. Kobylkowska la" tel. lfax (O 22 '176 19 40)

e-mail - zdp@powiat-wolominski.pl

6
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13.1. W postepowaniu o udzielenie zam6wienia pubticznego, kt6rego wartoSi jest r6wna lub

p.retrac- twok .yrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 60 000 ewo stosuje siQ przepisy

ustawy dotycz4cyctrodwolari i skarg - Dzial VI Srodki ocfuony prawnej '

13. Powisdomienie o wvtriku Do$teDowrnia Drzctrrsorveqo

2.1. Wlnik przetargu zostanie ogloszony na tablicy informacyjnej Zamawiaj4cego or"az na

stroni€'intemetowej Urzqdu Zamdwierl Publicznych i stonie intemetowej Zamawiajqcego
wwrr.powiat-wolominski.pl. Ponadto o rezultacie postQpowania przetargowego wszyscy

uczestnicy przeta4u zostan{ powiadomieni pisemni€' z podaniem oferenta" kt6ry wygral

Przelary.
i.Z. Wytt-y oferent zostanie powiadomiony ptzsz Zanwiajryego listem- polecon)'n na

adres podany przez ofercnta w jego ofercie' niezwlocznie po ogloszeniu wynik6w przetargu i

wezwany do podpisania umo\ly.

13wgSjg-unglA

14.1. UmowQ zawiera siQ w trybie zgodnym z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo

zam6wierl publicznych.
Rozdzirl B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

1. OkreSl€nic przedmiotu zrm6wienir

1.1 Przedmiotem zam6wienia jest obstuga geodezyjna rob6t drogowych prowadzonych przez

Powiat Wolominski, w zakes obslugi wchodzi:

a)Aktualizacja mapy do cel6w Fojellowych tercn zabudowany

b)Aktualizacja mapy do cel6w projektowych teren niezabudowany

c) Wykonanie mapy do cel6w prcjektowych

,.seodezyina obsfuga in\.lestycji( wynaczenie rcperow roboczyclu w;znaczenie osi
d I :

orogr)
e) Wykonanie inwentaryzacj i powykonawczej

f) Naniesienie rzqdnych wysoko5ciowych

2. Termin realizacji do dnia 31.12.2007r

Rozdzial C
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l. Cetrr ofertv

1.1. CanQ oferty nale2ry podawac w oparciu o kosztorys ofertowy wykonany m podstawie
przedmiaru rob6t dostarc zory pnez Zuranialpego zdaczony do ofeiy.
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1.2. Ceny naleZy podawaC w ZLOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny sposob moze

sDowodowai odrzucanie ofertY).
il:. c"* of"tto*u powinna obejmowac kompletn€ wykonanie przedrniotu zam6wienia

ofr"Sfo*go w Roz&iale B niniejtej Specffrkacji zgodnie z obowiq-zujpymi przepisami

oraz wiedzq techniczn4
t.+. Przv vycenie rob6t w celu okeslenia ceny ofertowej, oferent sprawdzi dokumenty

prze&[gowe,
i.5. Cene ryczaltowqtraktowac nalezyjako stala i niezmienn4
1.6, Zamawiaj{cy nie przewiduje prowadzenia aukcji elek[onicznej w celu wyboru

najkorzysbriejszej ofertY,
l.i. Zunawiajqy rlie przewiduje zwotu koszt6w udzialu w postepowaniu

1.8, Pozostale warunki zostaty przedstawione w rozdziale D niniejszej sp€cyfikacji'

Niniejsz4 Specyfi kacjg Istotnych
Warunk6lr Zam6wienia zatwierdzil:

Wolomin, dn 2007-02-2E

ciej (lrndno\rskt
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Rozdzial D
Istotne stanowlenla umo

I. l. Zamawiajqcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 na

rzecz Zantawrajqcego aktualizacji map do cel6w projektowych w tereme

niezabudowanym ( zabudowanym), wykonanie map do cel6w projektowych,

wyznacz:anie reper6w roboczych, wyznaczanie osi drogi, wykonanie niwelacji

punkt6w charakterystycznych w terenie z dokunentacji projektowej, wykonanie

inwentaryzacj i powykonawczej.
2. Zarzqd Dr6g Powiatowych ka2dorazowo przeka2e f'a-rem zlecenie podpisane

przez Pana Waldemara Jeznacha lub osobq przez r-liego upowaZnionq dotyczqce

rodzaju i zakresu prac z telrninem ich wykonania.
3. Po wykonaniu zleconych prac geodezyjnych sporz4dza siE protokol

przekazanra - dotycz4cy wykonania map, protokolu odbiolx - dotyczqcy

wyznaczenia reper6w i osi drogi.
4. Osobami upowa2nionymi do podpisania protokol6w s4:

5. Wykonawca zobowiq4uje sig do wykonania rob6t wchodz{cych w zakrcs

umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicmej i obowi4zujqcymi przepisami

prawa.
II. 4. Umowa zawaftajest na czas okre6lony do . . . . . . . . . . . . . . ...r

III. 1. L4cma wartosd wynagrodzenia wykonawcy nie moZe przekroczyi kwoty

zl. brutto (slownie: zl. 00/100 gr.)

podatek VAT zgodny z obowi44ujqcymi przepisami, w przypadku

wcze5niejszego przekroczenia tej kwoty umowa wygasa z dniem przekroczenia.

2. Ceny jednostkowe zostaly ustalone na podstawie ofedy z dnia

3. Nale2no56 za wykonane prace geodezyjne
poszczeg6lnych rob6t i stawki jednostkowe

zalqcznik do umowy.

bqd4 obliczane przez iloczl n iloScl
wg olerty Wykonawcy stanowi4cy

lipelnomocniony przedslawici€l
Przedsigbiorstwa

( podpis i piccTea)
Data:

FORMI,'I-ARZ OFERTOWY

Adrcs:
Starostwo Powiatu Wolomifrskiego
05-200 Wokrmin ul. Prqdzyiskiego 3
NIP 125 1 l  73  l4 l

telfax O-22 776 19 4O
E-rnail zdprlpontatlplo
www-powiat-wolominski.pl



FORMULARZ OFERTOWY

; - - r - - -
ffi"jw pr*k^z, "" konto Wykonawcy naleznos6 na podstawie

prawidlowl- wystawionej faktury po kazdorazowyrn wlkonaniu zle;e1i1
ok."6lon"go w $ 1 ust 2 i protokolu p'z;ekazania lub odbioru, w terminie 30 dni

od dnia dorpczenia faktury do siedziby Zamawiaj4cego

IV. 1 . Wykonawca zaplaci Zamawlaiqcemu kary umowne

1) w wypadku odst4rienia od umowy z przyczyn, za kt6re ponost

odpowiedzialnoSd Wykonawca - w wysokosci 20 %o wynagrodzenia umownego

brutto za przedmiot umowy.
2) za zwlokE w oddaniu (wykonaniu) czynno6ci okeslonych w zleceniu

wymienionym w $ I ust 2 - w wysokosci 0'2'Y. za kuldy dziefr zwloki liczone

od wartosci brutto umowy o kt6rej mowa w $ 3 ust 1.

3) Wykonawca jest w zwloce po uplywie termin6w ustalonych na zasadach

przewidzianych w { | ust.2 niniejszej urnowy.'4.Zamawiajqcy 
zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odst4pienia od

umowy z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnorii Zamawiajqcy w

wysokosci l0 o/o wynagrodzenia umownego brutta za przedmiot umowy,

5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziei w

chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy moze odstqpi6 od umowy w terminie 30

dni od powziqcia wiadomoSci o tych okoliczno5ciach.
V. l. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nast4pii mogq jedynie w farmie

pisemnej pod rygorem niewazno6ci, na podstawie aneksu podpisanego przez

karzdq ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowame

wla6ciwe przepisy prawa.
3. Ewentualne spory mogqce wynikn46 miQdzy stronami rozslrzygat bgdzie sqd

wla5ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.
4. Niniejsza umowa zastala sporz4dzona w trzech jednakowych egzemplarzach,

z czego dwa egzemplane przeznaczane sq dla Zamawiajqcego, a jeden dla

wykonawcy 
upelnomocniony prdzeilslarrr'ic iel

( podpis i piecz9t)
Data:

Adres:
Siarostwo Powiatu Wolomiriskiego
05-200 Wolomin ul. Prqdzyiskiego 3
NIP 125 l  l  73  141

tet.lfax 0-22 776 19 40
E-mail zdd?pqn:idlrrqb.ulnL!.pl
*ww.powiat-wolominski.pl



Rozdzial E
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FORMULARZ OFERTOWY
Oferent:
1. Zareiestrowana nazwa i adres Przedsipbiorstwa:

3. Numer tclelbnu 4. Numcr faksu:

5 .  Ad res  e -ma i l :  6 .Numerkon tabankowego : . . . . . . . . . .  .  . . . . . . - . .  .  . .

OFERTA

oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za:

cene ryczaltowq brutto: .................. zl slownie:

W ty ln  VAT - . . . . . . . . . . .  z l  s l own ie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp Rodzaj rob6t
jed. Miary Ccna Kwota

podstku bruato

Aktualizacja mapy do cel6w projektowych hektometr 1

2 Aktualizacja mapy do cel6w projektowych
teren niezabudowany

hektometr

wykonanie mapy do ccl6w projekowych hektometr

rf yznaczenic reperdw roboczych,
hektometr

5 wyznaczenie osi drogi hektometr

Wykonanie niwelacji punkt6w
charakteryslycznych w ierenie z
dokumenlacji projektowei

punK(

1 wykonanie inwcntaryzacji powykonawczejhektomek 1

RAZ M

Srednia cena

Upelnomocn io|ly przedstawiciel
PrzedsiQbiorstwa

( podpis i pieczgi)
Data:

Adres:
Starostwo Powiatu Wolomiriskiego
05-200 Wolomin ul. Prqdzynskicgo 3
NIP  125  11  73  141

tel.lfax O-221'16 19 4(J
E-mail zdniripqlialyqlpo:qr\t -pl
www.powiat-wolominski.pl



ZALACZNIK nr I "OSwiadczenia oferenta"

FORMULARZ OITR'I'OWY

OSwiadczenia oferenta

OSwiadczamy, ze:
1) w].razamy chgd uczestnictwa w pzetargu nieograniczonym' przeprowadzanego przez

Zamawiajqcego i nie *nosimy sprzeciw6w do Specyfikacji Istotnych Wamnk6w

Zrm6wicnia.
2) spelniarny warunli udzialu w postQpowaniu ( art.,22 ust
publicznych)
a. posiadamy upmwnienia niezbqdne do wykonania dzialalno6ci
specl l ikacji i \ luln)ch $crunkiw /amorT ienia:

1 ustawy Prawo zam6wien

lub cz),nnosci okreslonych w

i osobowltni zdolnymi do wykonania zam6wienia;
c. znajdujemy siQ w s)'tuacji ekonomicznej i linansowej zapewriajqcej wykonanic

zamtiwienia;
d. nie podlegarny wykluczeniu z postQpowania o udzielenie zam6wienia na podstawie aI1. 24

3) zapoznaliSmy sir; ze szczegolowymi warunkami pzetargu zawafiymi w Specyfikacji

lstotnych Warunk6w Zam6wienia i 2e przyjmujcmyje bez zastrze2.efr;
8) uwazamy siQ za zwiqzanych of'ert4 do terminu wMnosci oferty, wskazanego w Specyfikacji

Istotnych Warunk6w Zamtiwienia i zobowi4zujemy siq, w razie utrzymania siq przy

przetargu, podpisad umowQ;
9) posiadamy wszystkie informacje niezbqdne do prrygotowania oferty i wylonania prac w

wymaganym czasie;
l0) obejrzeli(my miejsce, w kt6rym bpdil wykony$'anc roboty;
I l) nie zlotyli6my nicprawdziwych infbrmacji majqcych wplyw na wynik prowadzonego

postQpowanra;
12) Upowazniamy Powiat Wolomiirski lub jego upowaznionych przedstawicieli do

przeprowadzenia wszelkich badai majqcych na celu sprawdzenia o6wiadczei. dokument6w i

przedlo2onych informacji oraz do *1'jaSnienia finansowych i technicznych aspekt6w tego

zgloszenia. Dla tych cel6w upowazniamy ka2dq osobq publiczn4 bank lub przedsiQbiorstwa

wymienione w naszym 'FORMULARZIJ OFERTOWYM' do dostarczenia stosow ej

infbrmacji i tuznar'ej przez Zamawiajqccgo za konieczn4 i wymagan4 w cclu sprawdzenia
oSwiadczcrl i informacii zawartych w naszei ofercie

b. posiadamy niez-bqdnq wiedzq i dodwiadczcnie oraz dysponujemypotencjalcm technicznyrn

Upelnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa

( podpis i pieczgi)
D a t a : , , , , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Starostwo Powiatu Wolomif skiego
05-200 Wokrmin ul. Pr4rtzl'trskicgo 3
NIP 125 l l  73  l4 l

tel.lfa\ O-22'7'16 19 40
I]-mail 4Jg!lpq{1-r!!b!r!!fiJrl
www.powiat-\\ olominski.pl



ZAL,{CZNIK nr I "O3wiadczenia oferenta"

FORMULARZ OFERTOWY

strona

l3) Nazwiska i stanowiska os6b, z kt6r]'mi mozna siQ kontaktowa6 w celu uzyskania dalszych
informacji. je2eli bgdq urymagane. podaje siE poni2ej:

14) N^zwiska os6b, kt6re w imieniu Wykonawcy przy utrzlmaniu siQ przy przetargu
podpisz4 umowQ:
t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l5) Wyrazany zgod9 na realizacjQ faktur w terminie do 30 dni od oary zlozenia
faktury w siedzibie Zamawiaj 4cego.
16) Oswiadczamy, iz tajemnicQ pnedsiQbiorstwa w rozunieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konLurencji, kt6re nie mogq byi udostgpnione innym uczestnikom postQpowania
stanowia informacie zawafie \rr' oI_ercie na stonach nr ... ..... .. . ..

Upehomocniony przedstawiciel
PrzedsiQbiorstwa

(podpis, piecz.ed)
Datai

AdICS:

Starostwo Powiatu Wolomiiskiego
05-200 Wolomin ul. Pr4dzyriskiego 3
NIP 125 l1  73  141

tel.lfax O-22'7'16 19 40
E-mail zdn@pou,iat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl


