
Załącznik nr 1 SWZ  

 

 

Pieczęć wykonawcy       dnia: 

Nazwa i adres 

 

 

OFERTA  

Fundacja Miejski Park  

i Ogród Zoologiczny w Krakowie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych pod nazwą: ,,Budowa budynku dla hipopotamów z wybiegiem zewnętrznym 

oraz basenem, a także z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wraz z rozbiórką 

dotychczasowych: budynku, basenu, muru oporowego i instalacji”. 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ za kwotę. 

brutto ......................................................................................................................................................................PLN 

słownie ........................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………..……………………..……………………………….PLN 

2. Oferowany okres gwarancji wynosi ……………………………… miesięcy licząc od dnia odbioru 

końcowego.(wypełnić jeżeli wykonawca oferuje wydłużony okres gwarancji w stosunku do 

minimalnego wymaganego w SWZ); 

3. Na stanowisko kierownika budowy wyznaczamy osobę o podwyższonym doświadczeniu 

zawodowym, tj. osobę która przy spełnianiu wymogów w zakresie uprawnień kierowała 

(jako kierownik budowy) robotami budowlanymi (zgodnie z  sekcją II pkt. 1.2.2.1.b), o 

wartości:  ……………………………… (wskazać wartość, tylko jeżeli jest ona większa niż  wymagane 

przez Zamawiającego minimum o którym mowa w sekcji  III pkt. 1.2.2.1.b)) 

4. Na stanowisko kierownika branży konstrukcyjnej wyznaczamy osobę o podwyższonym 

doświadczeniu zawodowym, tj. osobę która przy spełnianiu wymogów w zakresie 

uprawnień kierowała robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej (zgodnie z  sekcją II 

pkt. 1.2.2.2.b), o wartości:  ……………………………… (wskazać wartość, tylko jeżeli jest ona większa 

niż  wymagane przez Zamawiającego minimum o którym mowa w sekcji  III pkt. 1.2.2.2.b)) 



5. Na stanowisko kierownika branży instalacji sanitarnych wyznaczamy osobę o 

podwyższonym doświadczeniu zawodowym, tj. osobę która przy spełnianiu wymogów w 

zakresie uprawnień kierowała …………………. ilością robót budowlanych, o których mowa w 

sekcji III pkt. 1.2.2.3.b). (wskazać ilość, tylko jeżeli ilość przypadków pełnienia funkcji 

kierownika robót  jest większa niż  wymagane przez Zamawiającego minimum o którym mowa 

w sekcji  III pkt. 1.2.2.3.b)) 

6. Na stanowisko kierownika branży instalacji elektrycznych wyznaczamy osobę 

o podwyższonym doświadczeniu zawodowym, tj. osobę która przy spełnianiu wymogów 

w zakresie uprawnień kierowała …………………. ilością robót budowlanych, o których mowa 

w sekcji III pkt. 1.2.2.4.b). (wskazać ilość, tylko jeżeli ilość przypadków pełnienia funkcji 

kierownika robót  jest większa niż  wymagane przez Zamawiającego minimum o którym mowa 

w sekcji III pkt. 1.2.2.1.4.b)) 

7. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem prosimy kierować na adres: 

………………………………………. ePUAP: ………………………………………, e-mail: ………………………………...  

osobą do kontaktów jest …………………………………………   ………………………….. (imię i nazwisko) 

9. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami / następujące części zamówienia zamierzamy 

wykonać przy pomocy podwykonawcy/ów:1……………………………………………………………  

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

których nazwy (firmy) wskazujemy niżej:  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

10. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy 

obowiązek podatkowy będzie dotyczył ........................... (określić nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie 

wynosiła ......................... . (wypełnić tylko jeśli dotyczy), zaś stawka podatku od towarów i usług, 

zgodnie z moją wiedzą wynosić będzie …………. 

                                                           

1    Niepotrzebne skreślić 



11. Oświadczamy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim / przedsiębiorcą (właściwe zaznaczyć) 

 

Załącznikami  do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………. 

2. ……………………………… 

 

        PODPIS 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 

  



Załącznik nr 2  SWZ 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: ,,Budowa 

budynku dla hipopotamów z wybiegiem zewnętrznym oraz basenem, a także  

z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wraz z rozbiórką dotychczasowych: budynku, 

basenu, muru oporowego i instalacji”. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w sekcji III pkt 1.2. SWZ 

 

…………….……. (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) 

  



Załącznik nr 3 SWZ 

Zamawiający: 

Fundacja Miejski Park i Ogród 

Zoologiczny  

 

 

Wykonawca: 

………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: ,,Budowa 

budynku dla hipopotamów z wybiegiem zewnętrznym oraz basenem, a także z 

zagospodarowaniem terenu, instalacjami wraz z rozbiórką dotychczasowych: budynku, basenu, 

muru oporowego i instalacji”. 

 

  



 

w związku z którym, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust 1 pkt 1-6 Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp . 

 

…………….……. (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) 

 


