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Znak postępowania: IZP.271.5.2011 

WZÓR OFERTY 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY OGÓLNODOSTĘPNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ 

NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO  

RODZAJ ZAMÓWIENIA: ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – ROBOTY BUDOWLANE 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 4 845 000 EURO 

Niniejszy załącznik stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i umowy o wykonanie zamówienia publicznego 
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………………………..…………………………… 

……………………………………………… 
(PIECZĘĆ LUB DANE WYKONAWCY/LIDERA) 

Znak postępowania: IZP.271.5.2011 

OFERTA 

NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY OGÓLNODOSTĘPNEJ SIECI 

BEZPRZEWODOWEJ NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Oferta składa się z następujących dokumentów*
): 

1. Formularz oferty 

2. Odpis z rejestru ________________________________________________________ 

3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego ___________________________________ 

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego ___________________________________ 

5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego _______________________ 

6. Zaświadczenie właściwego oddziału _________________________________________ 

7. Informacja o doświadczeniu wykonawcy ___________________________________ 

8. Informacja o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ________ 

9. Informacja banku ________________________________________________________ 

10. Dokument ubezpieczenia________________________________________________ 

11. Oświadczenie oraz sprawozdanie finansowe ___________________________________ 

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy _______________________________________ 

13. Wykaz sprzętu i urządzeń _______________________________________________ 

14. ___________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

________ - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

*
)
 Uwaga: uzupełnić, niepotrzebne skreślić 
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1. Formularz oferty 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w imieniu [nazwa wykonawcy] __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

z siedzibą [siedziba wykonawcy] ________________________________________________ 

______________________________________________________ składam ofertę wykonania 

infrastruktury budowlanej oraz dostawy urządzeń i sprzętów niezbędnych dla uruchomienia sieci 

bezprzewodowej w warstwie dostępowej, zbudowanej w standardzie 802.11a/b/g/n, która będzie 

obejmowała co najmniej następujące miejscowości: Czernikowo, Mazowsze, Osówka, Steklin, 

Makowiska, Steklinek, Kijaszkowo, Liciszewy, Wilcze Kąty, Bernardowo oraz jej uruchomienie 

i konfigurację. Oferta obejmuje dostawę wszelkich niezbędnych urządzeń oraz uruchomienie 

i konfigurację sieci bezprzewodowej oraz serwis techniczny wykonywany w następujących 

terminach: I etap prac obejmujący zbudowanie sieci światłowodowej i postawienie masztów wraz 

z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Czernikowo zostanie wykonany w terminie do 

30 dni od podpisania umowy, II etap prac obejmujący wykonanie pozostałej części infrastruktury, 

dostaw oraz konfigurację i uruchomienie instalacji w terminie do końca miesiąca lipca 2011 roku, 

III etap obejmujący obsługę techniczną (serwisową) do końca obowiązywania umowy, tj. 3 lata od 

dnia uruchomienia i odbioru wykonanej instalacji. Zamówienie zostanie wykonane w etapach 

wskazanych w harmonogramie począwszy od dnia oznaczonego w umowie.  

Oferta została przygotowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Cena oferty. 

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia wynosi:  

Lp. Przedmiot oferty Cena brutto Stawka VAT 

1. 
roboty budowlane niezbędne do wykonania 

zamówienia 
  

2. sprzęt i urządzenia   

3. konfiguracja i uruchomienie sieci   

4. serwis techniczny   

Całkowita cena brutto ____________________ zł (słownie złotych: ______________________ 

______________________________________________________). 

Cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania.  

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania 

zamówienia za podane w ofercie wynagrodzenie. 
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3. Zobowiązanie wykonania zamówienia. 

3.1.  Zobowiązuję się wykonywać zamówienie na zasadach określonych w niniejszej ofercie. 

3.2. Oświadczam/y, że wykonanie wskazanych niżej elementów zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom. 

Lp. Opis elementów zamówienia 

1.  

2.  

3.  

Uwaga. W celu wskazania wszystkich elementów należy zwiększyć liczbę wierszy. 

4. Oświadczenia. 

4.1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczam, że [nazwa wykonawcy]: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie w jakim przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia; 

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

4.2. Oświadczam, że [nazwa wykonawcy/wykonawców]:________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

nie podlega/nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

z późn. zm.) 

4.3. Oświadczenie o związaniu ofertą. 

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której 

upływa termin składania ofert 

4.4. Oświadczenie w sprawie Wzoru Umowy. 
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Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z zamawiającym 

o treści zgodnej ze Wzorem Umowy. 

5. Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr _________ do oferty 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ___________________________________________ 

i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 

Imię i nazwisko: ………........………………………………………………………………….. 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

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

……………………dnia ……………. roku 

…………………………………. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik Nr 4.1. 

Informacje o doświadczeniu wykonawcy. 

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, niezbędna jest co najmniej jedna lista  

Lp 
Zamawiający/Zlecający i adres jego siedziby oraz 

opis wykonanego zamówienia 

Całkowita wartość 

zamówienia, za które 

wykonawca 

odpowiadał 

Data 

wykonywania 

zamówienia  

Załączono referencje 

lub inny dokument 

- nr strony oferty  

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Uwaga! W celu przedstawienia całego wykazu wykonanych usług można zwiększyć liczbę wierszy w tabeli 

lub załączyć większą ilość egzemplarzy formularza.   

Prosimy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień. 

Imię i nazwisko: ………........………………………………………………………………….. 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

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

……………………dnia ……………. roku 

…………………………………. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik Nr 4.2. 

Informacje o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, niezbędna jest co najmniej jedna lista  

Lp. 

Imię i nazwisko osoby 

oraz podstawa do 

dysponowania tą osobą 

Zakres czynności, które będą 

wykonywane przez osobę wskazaną 

w kolumnie 2. 

Informacja o kwalifikacjach 

zawodowych, doświadczeniu i 

wykształceniu 

Załączono 

dokumenty 

- nr strony 

oferty 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

Uwaga! W celu przedstawienia całego wykazu osób można zwiększyć liczbę wierszy w tabeli lub załączyć 

większą ilość egzemplarzy formularza. 

Prosimy dołączyć informacje na temat kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia 

w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Imię i nazwisko: ………........………………………………………………………………….. 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

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

……………………dnia ……………. roku 

…………………………………. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik Nr 4.3. 

Oświadczenie o wysokości wskaźnika płynności bieżącej. 

Oświadczam, że wskaźnik płynności bieżącej za ostatni rok obrotowy, za który sporządzono 

sprawozdanie finansowe, tj. za rok _____________, wyrażający się stosunkiem aktywów 

obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, osiągnięty przez [nazwa wykonawca]: _________ 

_______________________________________________________________________________ 

wynosi ______________ (słownie: ____________________). 

Do niniejszego oświadczenia dołączam sprawozdanie finansowe / część sprawozdania finansowego 

/ opinię o sprawozdaniu (niepotrzebne skreślić). 

Imię i nazwisko: ………........………………………………………………………………….. 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

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

……………………dnia ……………. roku 

…………………………………. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 


