
 ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 
   pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Gmina Miasta Gdyni 

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko ………………………………………………………........................…… 

Adres ………………………………………………………………………….....................……………. 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………......................……. 

Nr telefonu/nr faksu ……………………………………………………………...................…………… 

Nr NIP (przedsiębiorca) .....................................     Nr PESEL (osoba fizyczna) ……….....................…  

e-mail: …………………………………………………………………………………....................…… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości równej lub przekraczającej         

209 000 euro na wykonanie trzech koncepcji projektowych i wielobranżowej  dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Budowa lodowiska miejskiego w Gdyni” oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego. 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ................................... zł. (słownie: 

.................................................................................. złotych.), w tym VAT 23 %, ustaloną zgodnie 

z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania Części B przedmiotu zamówienia w okresie ………….......... 

tygodni od daty podpisania umowy. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania Części A przedmiotu zamówienia w okresie 6 tygodni od daty 

podpisania umowy.  

4. Zobowiązujemy się do wykonania Części C przedmiotu zamówienia w okresie 2 tygodni od daty 

wyboru jednej z trzech koncepcji (wariantu). 

5. Zobowiązujemy się do dotrzymania wymaganych w Rozdziale 7 SIWZ terminów dla poszczegól-

nych elementów przedmiotu zamówienia. 

6. Udzielamy gwarancji na Część B przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia podpisa-

nia ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla Części B przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi-

my do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, czyli na 60 dni od terminu składania Ofert. 

10. Wadium w kwocie 10.000 zł zostało wniesione: 



a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego * 

b. w siedzibie Zamawiającego w formie .......................................................................... * 

*niepotrzebne skreślić 

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium wnie-

sionego w formie pieniądza – przelewem:…………………………………………………….. 

11. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………..* 

c. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się 

w ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy) 

 ……………………………………………………………………………………........…… 

……………………………………………………………………………………………...* 

 *niepotrzebne skreślić 

12. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wyma-

gane przez Zamawiającego uprawnienia.  

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (załącznik Nr 7) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

14. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  

w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym i do wniesienia na dzień  za-

warcia umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 6% ceny oferty brutto. 

15. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury. 

16. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszel-

kich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji 

oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

17. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nie-

prawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).  

18. Załącznikami do oferty są niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  

1) …………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………. 

 

 

 

 
…...................................., dnia …....................... 
 (miejscowość, data)    

      
         
……….................................................... 

                                                                                                                      (podpis i pieczęć imienna osoby/osób         

                                                                                                                        właściwej/ych do reprezentowania) 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1A 

__________________________ 
   pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Zestawienie kosztów wykonywanych trzech koncepcji projektowych i wielobranżowej  dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Budowa lodowiska miejskiego w Gdyni” 
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 
 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia 
Wartość usługi brutto     

(w tym 23% VAT) 

1 2 3 

CZĘŚĆ A 

1.  Mapa do celów informacyjnych  

2.  
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
 

3.  
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem 

nasadzeń rekompensacyjnych  
 

4.  Trzy koncepcje projektowe  

 RAZEM CZĘŚĆ A  

CZĘŚĆ B 

1.  Aktualna mapa do celów projektowych   

2.  
Badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą 

kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe 
 

3.  Uzgodniony projekt budowlany z BIOZ   

4.  
Uzgodnione projekty wykonawcze wraz z docelową organizacją ruchu    

i projektem tymczasowej organizacji ruchu 
 

5.  Przedmiary robót  

6.  Specyfikacje techniczne  

7.  Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów  

8.  Charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu.  

9.  Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia obiektu.  

10.  Projekt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  

11.  Projekt instrukcji użytkowania lodowiska   

12.  Projekt instrukcji użytkowania urządzeń lodowiska  

13.  Wersja elektroniczna nieedytowalna na nośniku CD/DVD  

14.  Wersja elektroniczna edytowalna na nośniku CD/DVD  

RAZEM CZĘŚĆ B  

CZĘŚĆ C 

1.  Wizualizacja  



2.  Wersja elektroniczna nieedytowalna na nośniku CD/DVD  

 RAZEM CZĘŚĆ C  

 CZĘŚĆ D 

1. Uzyskanie protokołu weryfikacji projektu elektroenergetycznego  

2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich   

 RAZEM CZĘŚĆ D  

CZĘŚĆ E 

1. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
(*)

  

ŁĄCZNIE CZĘŚCI A, B, C, D i E   
 
 

 (*)  wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nie może być niższe niż 6 % kwoty za   
         wykonanie Części B przedmiotu zamówienia 
 

 

 
…...................................., dnia …....................... 
 (miejscowość, data)    

      
         
……….................................................... 

                                                                                                                      (podpis i pieczęć imienna osoby/osób         

                                                                                                                        właściwej/ych do reprezentowania) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
  pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wy-

konanie trzech koncepcji projektowych i wielobranżowej  dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

dla inwestycji p.n.: „Budowa lodowiska miejskiego w Gdyni” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego  

 składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 usta-

wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015. 2164 t.j.). 

 
 

 

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wyko-

nawcy) 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
    pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
Wykaz głównych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat  

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

- w tym okresie. 

Wykaz musi zawierać co najmniej dwie usługi o wartości netto nie mniejszej niż 200 000 zł. każda w 

zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy, rozbudowy  lub przebudo-

wy wielkogabarytowych obiektów sportowych, takich jak: wielofunkcyjne hale sportowe, baseny 

pływackie lub lodowiska, dla których w tym okresie Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. 

 

L.

p. 

Przedmiot zamówienia 

(zakres rzeczowy) 

Wartość zamó-

wienia 

netto 

Podmiot na 

rzecz którego 

usługa zosta-

ła wykonana 

Data uzyska-

nia pozwole-

nia na budo-

wę  

Oddane do 

dysponowania 

przez inne 

podmioty 

(nazwa pod-
miotu)* 

Usługi na 
potwierdzenie 

warunku 
** 

1 2 3 4 5 6 7 

      

      

      

      

 
Uwaga: Należy załączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami tymi 

są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charak-

terze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród głównych usług, potwierdzonych do-

wodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SIWZ. W 

przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wska-

zane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli Wykonawcą usług był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonaw-

ca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą        

i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu 

(Załącznik nr 5) do oddania mu wskazanych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

**W kolumnie 7 należy wstawić znak X przy usługach na potwierdzenie warunków, o których mowa 

w pkt. 9.1.1. SIWZ  

 

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wyko-

nawcy) 

 



  ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
     pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
wraz z informacjami na temat ich uprawnień 

 

Dostępność 

Lp. 

 

Funkcja 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje zawodo-

we i wykształcenie 

oraz doświadczenie 

potwierdzające speł-

nianie wymagań 

własna 

oddany do 

dyspozycji 
1)

 

1 2 3 5 6 7 

1.  projektant 

branży .......... 

 - uprawnienia w specjal-
ności  …………… 

 od dnia 
………………………… 

  

2.  projektant 

branży .......... 

 - uprawnienia w specjal-
ności  
………………..…… 

 od dnia 
………………………… 

  

3.  projektant 

branży ..... 

 - uprawnienia w specjal-
ności  ………………… 

 od dnia 
………………………… 

  

4.  projektant 

branży ....... 

 - uprawnienia w specjal-
ności  ………………… 

 od dnia 
………………………… 

  

5.  projektant 

branży ....... 

 - uprawnienia w specjal-
ności  ………………… 

 od dnia 
………………………… 

  

6.  projektant 

branży ....... 

 - uprawnienia w specjal-
ności  ………………..… 

 od dnia 
…………………………
…………… 

  

 

1)  
 w przypadku wypełnienia kolumny nr 7 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

iż będzie dysponował osobami wymienionymi w tej kolumnie na potrzeby wykonania zamówienia, w szcze-

gólności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (Załącznik nr 5) do oddania mu 

do dyspozycji wymienionych osób. 

 
 
.................................., dnia ................... 
 (miejscowość, data) 

      
                    .............................................................. 

      
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób  

  właściwej/ych do reprezentowania  

     Wykonawcy) 



ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

 

 
     pieczątka firmowa Podmiotu  

 

 

ZOBOWIĄZANIE   PODMIOTU  

 (wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu w kolumnie 6. w załączniku 3 lub w kolumnie 7. 

w załączniku 4)  

 

1. Nazwa i adres Podmiotu: 

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

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

 

2. oświadcza, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres):  

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

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

 

3. następujących zasobów*:  

a) wiedzy i doświadczenia ……………..…. 

b) osób zdolnych do wykonywania zamówienia: ……………………..…. 

c) zdolności finansowej i ekonomicznej 

*przy właściwym zasobie należy wstawić znak X 

 

4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

na wykonanie trzech koncepcji projektowych i wielobranżowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla inwestycji p.n.: „Budowa lodowiska miejskiego w Gdyni” oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

 

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

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

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

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

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

 
5. Oświadczam, że wiadoma jest mi odpowiedzialność, która ciąży na mnie, zgodnie z art. 26 ust. 

2e ustawy prawo zamówień publicznych, tzn. że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szko-

dę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia przeze mnie zasobów, chyba że za nie-

udostępnienie nie ponoszę winy. 
 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wyko-

nawcy) 



 
ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

 

 
   pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 
LISTA PODMIOTÓW  

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (D.U. z 2015 r. 

poz. 184) co podmiot składający Ofertę* 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wyko-

nawcy) 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (D.U. z 2015 r. poz. 184) 

 

 

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wyko-

nawcy) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


