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UZ – 441- 12/2012                                                Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych      
warunków zamówienia na wykonanie     
robót i  urządzeń PSI w ŚPN cz. II.                                                                     

 
                                                                       

Świętokrzyski Park Narodowym  
z siedzib ą w Bodzentynie 
ul. Suchedniowska 4 
26-010 Bodzentyn 

 
 

OFERTA  
NA WYKONANIE ROBÓT I URZ ĄDZEŃ PARKOWEGO SYSTEMU INFORMACJI W 

ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM cz. II” 
 

 
Nazwa wykonawcy  
 

 

 
Adres, nr faksu, email 
 

 

 
NIP 
 

 

 
REGON 
 

 

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej 
do wyst ępowaniu w imieniu 
wykonawcy 

 

 
Ja, niżej podpisany w imieniu wyżej wymienionego wykonawcy,  oferuję wykonanie robót 
urządzeń Parkowego Systemu Informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym zgodnie 
z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za 
wynagrodzeniem ryczałtowym wynoszącym: 
 
netto ................................zł (słownie............................................................................. zł), 
 
brutto ...............................zł (słownie .............................................................................zł), 
        
podatek VAT …………… zł (słownie ………………….……………………………...….….zł). 
 
 
……………………………………                                      …………………………………….. 
 

Miejscowość , data Pieczęć Wykonawcy i podpis 
osoby uprawnionej do 
występowania w imieniu 
Wykonawcy 

Oświadczam ponadto,  że: 
a) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu do składania ofert, 
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b) zapoznałem si ę z projektem dr in ż. arch. Mirosława Holewi ńskiego 
„Parkowy system informacji oraz elementy małej arch itektury dla 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego” oraz  informacjami zawartymi w 
załączonym wzorze kosztorysu ofertowego, sporządzonym przez mgr inż. 
Marcina Matyska i nie wnosz ę do tych dokumentów żadnych zastrze żeń. 

c) w mojej ofercie zostały uwzględnione wszystkie elementy niezbędne do 
wykonania zamówienia, 

d) akceptuję treść umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  

e) oferowana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie należności z tytułu 
pełnego wykonania zamówienia,  

f) zamierzam* / nie zamierzam* zlecić podwykonawcy wykonanie następujących 
części zamówienia: 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

g) osobą uprawnioną do  składania oświadczeń w zakresie złożonej oferty jest  
………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko                       stanowisko                  nr dowodu osobistego 

h) osobą/osobami uprawnioną/uprawnionymi do podpisania umowy jest/są: 
  
………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko                       stanowisko                        nr dowodu osobistego 
 
………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko                       stanowisko                        nr dowodu osobistego 
 

i) wadium w kwocie 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) zostało 
wniesione w dniu .................... w formie …………………................... . 

 
 
Oferta zawiera ….. (słownie: ..................................) stron ponumerowanych i 
podpisanych przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy . 
 
 
 
………………………………….                         ……………………………………………….. 
Miejscowość, data                                                                       Pieczęć wykonawcy i podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                              występowania w imieniu wykonawcy 

 
 
 
Do oferty zał ączam*: 
 

1. Kosztorys ofertowy 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy PZP. 
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy 

PZP. 
4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, a 
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem 
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przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego , że usługi te są wykonane lub są wykonywane należycie 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia 
oferty 

7. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że wykonawca  
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonanie 
decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu złożenia oferty 

8. Wzór umowy podpisany przez upoważnione osoby i parafowany na każdej 
stronie podpisem i pieczęcią wykonawcy 

9. Kopia przelewu wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
10. .Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się 

zamówienie 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
.................................................                                           ................................................ 
miejscowość, data                                                                         podpis osoby/osób uprawnionej/ych   


