
 

Warszawa, 14.07.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 

 

dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 

obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem 

przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu 

-  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura 

społeczna 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa Zamawiającego: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

Adres Zamawiającego:  ul. S. Krzyżanowskiego 46a, 01-220 Warszawa 

Ares dostarczenia oferty: ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 

Telefon: 517 140 997 

e-mail: monika.buczak-kosciuszko@lzs.pl 

 

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania ofertowego  

z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności, 

przejrzystości oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków 

publicznych. 

 

 Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na potrzeby realizacji 

projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły 

Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 



 

Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 

Infrastruktura społeczna. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego 

pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w 

Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr 

projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

 

OPIS INWESTYCJI 

Prace budowlane i instalacyjne w ramach projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego 

Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury 

społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Kompleksowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych. 

Wykonanie pełnego zakresu czynności nadzoru inwestorskiego całego przedmiotowego procesu 

inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji 

projektowej oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 

ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.) i 

umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w tym m.in.: 

1.wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy "Prawo budowlane"; 

2.udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy; 

3.powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót; 

4.zapewnienie stałego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego na budowie; 

5.reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy 

z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

6.współpraca z Zamawiającym, projektantami i wykonawcą robót budowlanych w zakresie 

realizowanych robót; 



 

7.stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego w zakresie 

realizowanej inwestycji oraz rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w 

toku prowadzonych robót - organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych, 

8.sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie; z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i  

   obowiązującymi normami polskimi, 

9.kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń technicznych z dokumentacją i  

   harmonogramem oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych tych instalacji i       

   urządzeń; 

10.sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót 

     budowlanych; 

11.regularne monitorowanie postępu prac, przedkładanie Zamawiającemu raportów z  

     wykonanego zadania oraz informowanie o wszelkich problemach na terenie budowy, a w    

            szczególności takich które mogą wpłynąć na termin realizacji zamówienia; 

12.sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i 

przekazywanie ich do użytkowania; 

13.potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, a także  

     kontrolowanie rozliczeń budowy; 

14.wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych 

oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych; 

15.żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub zasadami 

wiedzy budowlanej; 

16. kontrole kosztów, ilości i terminowości wykonywania robót; 



 

17.opracowanie i dostarczenie raportu końcowego z realizacji robót przed odbiorem 

ostatecznym; 

18.wykonywanie innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

19.wyznaczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego, specjalisty ds. rozliczeń oraz   

     koordynatora - Kierownika Zespołu, 

20.sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim 

21.w przypadku wystąpienia takiej potrzeby wprowadzanie zmian w projekcie technicznym   

     przy udziale nadzoru autorskiego i Zamawiającego. 

2.Zarządzanie projektem – rozliczenie dofinansowania: 

1) nadzoru nad merytoryczną realizacją Projektu oraz informowanie Zamawiającego o  

aktualnym stanie wdrażania projektu a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć 

istotny wpływ na dalszy jego przebieg; 

2) prowadzenia nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem,  

wnioskiem i budżetem oraz osiąganiem przyjętych wskaźników, 

3)  utrzymywania stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji  

między Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WZ, 

4) bieżącej kontroli zgodności trybu i zakresu inwestycji z wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej oraz pozostałymi dokumentami, 

5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wniosków o płatność (w tym 

zaliczkowych) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, 

6) wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 o zgodę na wprowadzanie 

zmian w Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego lub inicjowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

7) sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian  

wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie; 

8) pomoc w przygotowaniu zmian w harmonogramach realizacji Projektu; 

9) koordynację wypełniania przez Zamawiającego obowiązku informowania opinii 

publicznej o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, w tym 

przygotowania oznakowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu; 

10) udział w kontrolach projektu prowadzonych przez organy zewnętrzne. 

 

 

 



 

Kod CPV  

79420000 - 4 

 

Nazwa kodu CPV 

Usługi związane z zarządzaniem 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

- do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Miejsce realizacji – ul. Mickiewicza 3, 76-039 Mielno 

 

Z przyczyn formalno – prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminów o których mowa 

powyżej. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.   

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na Formularzu ofertowym załączonym do 

niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 

handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji Wykonawcy. 

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać realizację wszystkich dostaw i czynności 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z 



 

realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie 

Wykonawcy. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do zapytania 

ofertowego wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo 

lub ręcznie. 

6. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę / osoby 

podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę / osoby podpisujące 

ofertę. 

9. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów dołączonych do 

oferty musi być potwierdzona przez osobę / osoby podpisujące ofertę, zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. 

 

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 10:00 

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

 

- poczty tradycyjnej, kuriera bądź dostarczona osobiście na adres:  

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 

 

 

 

 

 



 

 

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie, a koperta będzie zaadresowana 

według poniższego wzoru:  

Oferta dotycząca pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w 

Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 

Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

- Nie otwierać przed terminem 21.07.2017 r., godz. 10:00. 

 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017 r. o godzinie 10:30  przy ul. Mickiewicza 3,  

76-032 Mielno. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

VII. OCENA OFERT 

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone. Oferty 

zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i ich znaczenie. 

1. Cena oferty (C) -waga 100% 

Przy ocenie oferty kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 

cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), po przeliczeniu wg 

wzoru: 

Wzór: 

                                 Cena minimalna 

Liczba punktów = -------------------------- x 100 pkt. 



 

                                   Cena badana 

 

Cena minimalna - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych i nieodrzuconych) (zł); 

Cena badana - cena oferty badanej (zł); 

100% -waga kryterium Cena  

Maksymalna możliwa ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 pkt. 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00. 

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po 

przecinku. 

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający 

dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU 

 

1. Dodatkowe informacje udzielane są u Zamawiającego: 

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 

 ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno  

 tel.: 608 673 722, e-mail: monika.buczak-kosciuszko@lzs.pl 

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści oferty wpisanych przez Zamawiającego 

spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Projekt „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe 

w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 

Społecznej” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 

Infrastruktura społeczna. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przeznaczyć wykonania części bądź 

całości zamówienia podwykonawcom. 

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

mailto:monika.bucza


 

a) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z  powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  

w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, 

c) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za dany element dostawy za 

dostarczenie elementu dostawy niezgodnego z przedmiotem zamówienia, chyba że  

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany 

przedmiotu zamówienia w terminie  3 dni, 

d) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  

w usunięciu wady w terminie, 

e) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za nie wydanie towaru 

wolnego od wad w zamian towaru wadliwego. 

2)  Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego   

     wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. 

siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz 

inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 

7. Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty: 

- które należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a które złożyły 

odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

- powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 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, 

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. 

8. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, powinien w cenie ryczałtowej ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego 

i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także 

ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

9. Zaoferowana cena będzie niezmienna. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy 

związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem przez Wykonawców 

elementów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ ZŁOŻONE PRZEZ 

WYKONAWCĘ W OFERCIE: 

 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  Załącznik nr 1 

2) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2  

3) Wzór umowy – Załącznik nr 3 

4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór formularza ofertowego 

3. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

Wykonawca 

Pełna nazwa  

Wykonawcy 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

Nr telefonu / Fax 

 

 

Adres e-mail 

 

 

REGON 

 

 

NIP 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Nazwa Zamawiającego: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

Adres Zamawiającego:  ul. S. Krzyżanowskiego 46a, 01-220 Warszawa 

Ares dostarczenia oferty: ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 

Telefon: 608 673 722 

e-mail: monika.buczak-kosciuszko@lzs.pl 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe obejmujące przedmiot zamówienia pn.: Pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka 

Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej 

pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym za łączną cenę, która wynosi: 

netto ...........................zł plus VAT........% tj.: ..................zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie 

brutto (z VAT): ....................................zł (słownie: ........................................................................ 

............................................................................................ ) 

mailto:monika.bucza


 

1.Powyższa cena zawiera wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty. 

3.Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym. 

4.Gwarantujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z jego treścią, 

ewentualnymi zmianami oraz wyjaśnieniami. 

5.Oświadczamy, że: 

a. posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,  

b. posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia i 

zapewnimy wysoką jakość usług,  

c. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,  

d. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

e. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości,  

f. nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. 

6. Oświadczamy, że zawarty wzór umowy zastał przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności ustalone przez Zamawiającego we wzorze 

umowy. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przez 

nas dokumentach dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji wykonawców - zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z 

późn.zm.) 

10.Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są 

dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym  

 

 

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

Miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

     Pieczęć firmowa  

Formularz ofertowy 

do zapytania ofertowego Nr 5/2017 

dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja 

obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem 

przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu 

-  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura 

społeczna 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (dane Wykonawcy): 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres: ........................................................................................................................ 

REGON: .......................................... NIP.......................................... 

Telefon ........................................................ 

Fax ................................................ na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję  

adres e-mail...........................................................                           

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na: 

 

Pełnienie roli inżyniera kontraktu na potrzeby realizacji projektu pn. „Modernizacja 

obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem 

przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu 

-  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura 

społeczna 

 

 

 



 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym nr 5/2017: 

 

a) netto   ............................ zł 

(słownie ................................................................................................................... zł) 

b) brutto z podatkiem VAT w wys. ...... % ..................................zł  

(słownie ................................................................................................................... zł) 

 

Oświadczamy, że w wykonaliśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, następujące usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia: 

 

Lp. Zakres wykonanej usługi Data wykonania 

usługi 

Wartość 

nadzorowanej 

inwestycji ( w zł 

brutto) 

Zamawiający 

(nazwa, adres) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie, 

np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia). 

Świadomi odpowiedzialności karnej za przedstawienie nieprawdziwych informacji 

oświadczamy, że dane zawarte w wykazie podane zostały zgodnie z prawdą. 

 

 

 

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

Miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

 

……………………………….. 

Wykonawca 

 

Zamawiający: 

Nazwa Zamawiającego: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

Adres Zamawiającego:  ul. S. Krzyżanowskiego 46a, 01-220 Warszawa 

Ares dostarczenia oferty: ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 

Telefon: 608 673 722 

e-mail: monika.buczak-kosciuszko@lzs.pl 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 5/2017 dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w 

ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe 

Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum 

Integracji Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 

Infrastruktura społeczna. 

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

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, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

mailto:monika.bucza


 

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. 

 

 

 

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

Miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


