Zator, 21 grudnia 2017 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
/tekst jednolity - uwzględniające zmiany wprowadzone 5 stycznia 2018 r./

Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. z siedzibą w
Przytkowicach

poszukujemy

podmiotu,

który

zrealizuje

roboty/usługi

związane

z budową budynku (hali) produkcyjno-magazynowego wraz dojazdami i infrastrukturą
towarzyszącą, w części:
a)

produkcyjno-magazynowej w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem posadzki
przemysłowej;

b)

administracyjno-socjalnej w stanie surowym otwartym,

realizowanej na nieruchomości dz. nr 3/13, 350/1, – obr. nr 4, jednostka ewidencyjna miasto Zator
położonej w województwie małopolskim, Gmina Zator, w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu
ofertowym, Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót oraz pozostałych Załącznikach do Zapytania
Ofertowego.
Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. z siedzibą
w Przytkowicach 532A, 34-141 Przytkowice.
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Strona internetowa: www.energylandia.pl
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiającym jest Spółka Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Energylandia sp.k. z siedzibą w Przytkowicach.
Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice
KRS: 0000605098, NIP: 5511735768, REGON: 070883960
Strona internetowa: www.energylandia.pl
E-mail: rafal@energy2000.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Nazwisko i imię

Stanowisko

tel./fax/e-mail

Rafał Smajek

Kierownik Projektu

tel.

33 486 15 00

e-mail: rafal@energy2000.pl

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej o ile spełniają warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest: wyłonienie podmiotu, który zrealizuje roboty/usługi
związane z związane z budową budynku (hali) produkcyjno-magazynowego wraz
dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą, w części:
a) produkcyjno-magazynowej w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem
posadzki przemysłowej;
b) administracyjno-socjalnej w stanie surowym otwartym,

w zakresie, na warunkach oraz o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej,
Przedmiarze Robót oraz pozostałymi załącznikami stanowiącymi Załączniki do Zapytania
ofertowego (dalej jako „Inwestycja”);

Miejsce realizacji: dz. nr 3/13, 350/1 – obr. nr 4, jednostka ewidencyjna miasto Zator położonej
w województwie małopolskim, Gmina Zator
1.1

Rodzaj zamówienia: Główny kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane. Pozostałe kody
wskazano w Specyfikacji Technicznej.

1.2

Zakres rzeczowy zamówienia określono w Przedmiarze Robót oraz Specyfikacji Technicznej.

1.3

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na terenie, na który wykonywane będą
roboty budowlane przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.
Ryzyko niedokonania wizji lokalnej ponosi wyłącznie Wykonawca.

III.

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) rozpoczęcie:

po podpisaniu umowy. Zamawiający przewiduje podpisanie Umowy
pomiędzy 23 - 30 stycznia 2018 roku.

2) zakończenie:
VI.

nie później jak 30 czerwca 2018 roku

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z
realizacją zamówienia, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

2)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z
przedmiotem zapytania ofertowego oraz dysponują (lub będą dysponować) potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca:
a.

wykaże, że ostatnich dwóch latach zrealizował co najmniej jedno zamówienie na
roboty budowlane co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto.

b.

wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Przedstawi wykaz osób właściwych do wykonania zamówienia.

Warunek tez zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie zawierające
wykaz osób i zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z Załącznikiem nr 4 i
Załącznikiem nr 4a do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków a)-b)
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

3)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia.

2.

Zamawiający dokona odrzucenia ofert gdy ich treść nie odpowiada treści Zapytania
ofertowego wraz z załącznikami.

3.

Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

2.

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
wykaz robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę – wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 i Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego;

VIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej.

3.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.

4.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.

Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

7.

Oferta powinna zawierać cenę oraz termin realizacji zamówienia. Ponadto oferta powinna
zawierać: datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer
telefonu, numer faksu oraz termin ważności oferty (nie mniej niż 45 dni od dnia złożenia
oferty).

8.

W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

9.

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed upływem terminu składania ofert.

10.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

11.

Koszty złożenia oferty ponosi składający ofertę.

X.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA

1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego oraz Załączników w terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku do godziny 15:00.
Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie. Jeżeli pytania i odpowiedzi związane
będą ze szczegółami technicznymi niezbędnymi do przygotowania oferty zgodnej z
wymaganiami Zamawiającego to zostaną one również opublikowane na stronie WWW
Zamawiającego w miejscu, w którym potencjalni oferenci będą mogli zapoznać się z

Zapytaniem Ofertowym. Oferenci zobowiązani są do stałego monitoringu strony internetowej
WWW Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi pytaniami i odpowiedziami
Zamawiającego mającymi wpływ na treść przygotowywanych ofert.
2.

Zapytanie należy kierować na adres osób uprawnionych do kontaktu wskazanych w
punkcie I.1. Zapytania ofertowego.

XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. Cena ma charakter ceny ryczałtowej.

2.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.

XII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z tytułem: „Oferta wykonania robót budowlanych –
Hala Energy.”
Na adres

zamawiającego: Energy 2000 spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

Energylandia sp.k. Al. 3-go Maja 2, 32-400 Zator – biuro Energylandia - z dopiskiem na
kopercie “nie otwierać przed godz.12.01”, w terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku do
godz. 12:00.
2.

Wiążąca jest data i godzina wpływu oferty.

3.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

4.

Na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy.

5.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „Zmiana” i z powołaniem się na numer pod jakim została
zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.

6.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności złożenia koperty ofert
wycofanych nie będą otwierane.

XIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Termin związana ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

2.

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą.

XIV.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria –
przypisując im odpowiednio wagę procentową oraz sposób obliczania punktacji.
Ocena punktowa łączna za wszystkie kryteria max 500 pkt.
Kryterium nr I
Cena oferty netto – wartość punktowa wagi 70% (maksymalna ilość punktów 350)
X- najniższa cena zaproponowana przez oferentów podlegających ocenie.
Y- cena ocenianej oferty
(X:Y) x 350
Kryterium nr II
Gwarancja – wartość punktowa wagi 20% (maksymalna ilość punktów 100).
Y – Oferta Oceniana
X – Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany przez oferentów podlegających ocenie
(Y:X) x 100
Kryterium nr III
Termin wykonania – wartość punktowa wagi 10% (maksymalna ilość punktów 50)
X – Najkrótszy termin realizacji zaproponowany przez oferentów podlegających ocenie.
Y – Oferta Oceniana

(X:Y) x 50
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu oraz która otrzyma
najwyższą liczbę punktów przy zastosowania wyżej opisanych kryteriów wyboru.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do
dwóch miejsc po przecinku.
XV.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XVI.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

XVII.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XVIII.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 23 stycznia 2018 r. i odbędzie się w miejscu składania
ofert. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert rozpatrzenie ofert nastąpi w
terminie 5 dni od terminu wyznaczonego na zakończenie składania ofert i odbędzie się w
miejscu składania ofert.

2.

Wyniki zostaną opublikowane do 5 dni po zakończeniu rozpatrzenia ofert na stronie
internetowej: www.energylandia.pl. Każdy z oferentów otrzyma również pisemną informację
listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.

XIX.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

1.

Istotne postanowienia Umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do
Zapytania ofertowego. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z
akceptacją wzoru umowy, Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania do oferty wzoru
umowy.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w uzasadnionych przypadkach, w
drodze aneksu podpisanego i uzgodnionego przez obie strony umowy. Przy czym w
przypadku uzyskania dofinansowania Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w
uzasadnionych przypadkach, nieznanych w momencie upublicznienia niniejszego zapytania
ofertowego jaki i w terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj. a) obiektywnych
przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, b) okoliczności siły wyższej, c)
zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, d) otrzymania decyzji
jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy
też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a
zmiany te nie będą prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w drodze aneksu.
Zamawiający informuje, że warunkiem dokonania istotnej zmiany Umowy jest uprzednie
wyrażenie zgody na taką zmianę przez jednostka finansująca projekt.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek.

XX.

TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY.

1.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w terminie 7 dni przed datą jej podpisania.

2.

Przy czym niestawienie się przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
stanowi podstawę dla odrzucenia oferty Wykonawcy przez Zamawiającego i wykluczenia go z
postępowania.

XXI.

ZAMAWIAJĄCY,

DO

DNIA

PODPISANIA

UMOWY,

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOPUSZCZA

MOŻLIWOŚĆ

UNIEWAŻNIENIA

(PRZEDMIOTOWEGO), PRZY CZYM WYKONAWCY NIE

PRZYSŁUGUJE Z TEGO TYTUŁ ŻADNE ROSZCZENIE.

Wykaz załączników:
1) Specyfikacja Techniczna. Przedmiar Robót. Wykaz rysunków technicznych - Załącznik nr 1
2) Formularz oferty – Załącznik nr 2
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
4) Wykaz osób – Załącznik nr 4
5) Wykaz robót – Załącznik nr 4a
6) Wzór Umowy – Załącznik nr 5

Załącznik nr 2

___________________
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy ______________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________
Tel./Fax:________________________________________________________________
REGON:________________________________________________________________
NIP:___________________________________________________________________
Dla

(Zamawiającego):

ENERGY

2000

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

ENERGYLANDIA sp. k. z siedzibą w Przytkowicach (KRS: 0000605098).
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji inwestycji, którego przedmiotem jest
wyłonienie podmiotu, który zrealizuje roboty/usługi związane z budową budynku (hali)
produkcyjno-magazynowego wraz dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą, w części:
a) produkcyjno-magazynowej w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem
posadzki przemysłowej;
b) administracyjno-socjalnej w stanie surowym otwartym,
– realizowanej na nieruchomości dz. nr 3/13, 350/1 – obr. nr 4, jednostka ewidencyjna miasto
Zator położonej w województwie małopolskim, Gmina Zator, w zakresie określonym w
niniejszym

zapytaniu ofertowym, Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót oraz

pozostałych Załącznikach do Zapytania Ofertowego.
Ja (imię i nazwisko) __________________________________________________________
w

imieniu

reprezentowanej

przeze

mnie

firmy,

oświadczam,

że

FIRMA:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym
oraz Załącznikach za cenę ryczałtową:
__________________________ zł (netto)
(słownie)___________________________________________________ zł (netto)

Udzielam gwarancji na cały przedmiot zamówienia w ilości ______ miesięcy.
Zobowiązuję się wykonać cały zakres zamówienia w terminie do _____________
roku.
Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 45 dni.
1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Technicznej, Wzoru Umowy
i pozostałych załączników do Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
przyjmuje warunki w nich zawarte oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy.

2. Załącznikami potwierdzającymi upoważnienie do podpisania oferty są:
1)__________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________

__________________

_________________

(miejscowość i data)

(podpis i pieczątka)

Załącznik nr 3

__________________
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wyłonienie
podmiotu,

który

zrealizuje

roboty/usługi

związane

z

budową

budynku

(hali)

produkcyjno-magazynowego wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą, w części:
a) produkcyjno-magazynowej w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem posadzki
przemysłowej;
b) administracyjno-socjalnej w stanie surowym otwartym,
realizowanej na nieruchomości dz. nr 3/13, 350/1 – obr. nr 4, jednostka ewidencyjna miasto Zator
położonej

w

województwie

małopolskim,

Gmina

Zator,

w

zakresie

określonym

w niniejszym zapytaniu ofertowym, Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót oraz pozostałych
Załącznikach do Zapytania Ofertowego.
reprezentując wykonawcę (nazwa)__________________________________________________
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z
przedmiotem zapytania ofertowego;
3. dysponuję (będę dysponować) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/my, że
w stosunku do firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania,
tj. nie zachodzi konflikt interesów poprzez występowanie powiązań osobowych i kapitałowych
z zamawiającym.

Przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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

___________________________________
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik Nr 4

________________________
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres powierzonych czynności, specjalność

_______________________

_______________________________

(Miejscowość, data)

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4a
WYKAZ REALIZACJI

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu do składania ofert.
Termin
Wartość robót

Realizacji

budowlanych
(w zł brutto)

........./........../..........

Podmiot na rzecz którego
wykonano roboty

(dzień/miesiąc/rok)

_______________________

_______________________________

(Miejscowość, data)

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

