
 

 

Załącznik Nr 1  
.......................................................  
(pieczęć wykonawcy)  

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................  
działając w imieniu i na rzecz:  
.....................................................................................................................................................  
(pełna nazwa wykonawcy)  

.....................................................................................................................................................  
(adres siedziby wykonawcy)  

REGON ............................................................ Nr NIP ...............................................................  
Nr konta bankowego: ..................................................................................................................  
nr telefonu ........................................................... nr faxu ..........................................................  
e-mail .............................................................................................  
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.:  

I. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”.  

 

1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym, za cenę umowną brutto: …………………….. złotych (słownie: 
……………….……..………...……………………….. złotych) w tym podatek VAT wg obowiązującej 
stawki. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w zapytaniu 
ofertowym.  

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert.  

4. Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.  
5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.  
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.  
7. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. 

……………………………………………………………… pełniący/a funkcję ……….……………… i osiągalny/a 
pod nr tel. ……………………............., faksu ……………………………… w godz. od ……… do 
…………….., e-mail ……………………………………..………………  

 
 
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 
 
..............................., dn. ...............................  
 

..................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

WYKAZ USŁUG  

 

 
Składając ofertę na realizację zadania pn.:  

I. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”.  

 
ja /my* niżej podpisany /i* .............................................................................................reprezentując 

wykonawcę/wykonawców*...............................................................................przedkładam/my* poniższy wykaz 

zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

 

Lp. 
Nazwa 

i adres odbiorcy 

 

Rodzaj 
wykonanych/zakończonych 
usług, miejsce wykonania 

oraz 
opis wykonanych usług, w 

tym 
potwierdzający spełnienie 

warunku opisanego w 
Zapytaniu Ofertowym  

 

 
Wartość zadania 
inwestycyjnego, 
którego dotyczy 
usługa opisana 

w 
kolumnie 3. 

 

 
Data wykonania 

usługi 
(zakończenia) 

(dd, mm, rrrr) 

  

 

 

 
 

 

   
 

 

* Wykonawca skreśla lub usuwa jeżeli nie dotyczy 

 
 

__________________ dnia ________2020 roku 

______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 3  

Wykonawca:  

………………………………………..  
………………………………………..  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

………………………………………..  
………………………………………..  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

I. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie 

zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa platformy widokowej przy 

ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”.  

 
oświadczam co następuje:  
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 
Zapytaniu ofertowym nr sprawy ……………………………...  
 
 
…………………………………….., dnia ……………………………. r.  
(miejscowość)  

………………………………………………… 
(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.  
 
…………………………………….., dnia ……………………………. r.  
(miejscowość)  

 
………………………………………………… 

(podpis) 

 



 

 

 
 Załącznik nr 4  

Wykonawca:  

………………………………………..  
………………………………………..  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez:  

………………………………………..  
………………………………………..  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 
 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYLKUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie 
zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:  „Budowa platformy widokowej przy ścieżce 

przyrodniczej Ptasim szlakiem”.  
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp.  
 
…………………………………….., dnia ……………………………. r.  
(miejscowość)  
 
 

………………………………………………… 
(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………….., dnia ……………………………. r.  
(miejscowość)  

………………………………………………… 
(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.  
 
…………………………………….., dnia ……………………………. r.  
(miejscowość)  

 
………………………………………………… 

(podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 

 

UMOWA   Nr …./2020 

 

zawarta w dniu ………………… r. w Chyrzynie 

pomiędzy: 

Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, NIP: 5981629880, zwanym dalej  

Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora Parku Narodowego ,,Ujście Warty’’, w imieniu którego działa 

Konrad Wypychowski na podstawie powołania z dnia 26.04.2010 /ze zm./.   

a:  

……………………………….. 

………………………………………, NIP: …………………….. 

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”, którego reprezentuje: ………………………………… 

 

W rezultacie dokonania wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego z dnia …………………… 2020 r. 

dotyczącego zamówienia nie podlegającemu ustawie Prawo zamówień publicznych - została zawarta umowa o 

następującej treści. 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

ramach projektu pn. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”. 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zadaniem”, jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

platformy widokowej na ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”.  

§ 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Prace zostaną wykonane zgodnie z załączonym projektem budowlanym wraz z rysunkami oraz Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie do 15 sierpnia 2020 r. 



 

 

2. Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień, Wykonawca wyznacza swojego 

przedstawiciela: …………………….... 

3. Do kontaktu z Wykonawcą i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień, Zamawiający wyznacza swojego 

przedstawiciela: Jacek Juskowiak 

 

§ 4. WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie zadania strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości: ……………………. złotych brutto   

(słownie zł: ……………………. dwa 00/100), w tym podatek VAT ……. % w kwocie ……………………………………. zł (słownie 

zł: ………………………………………………………………………………………………………….)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy.  

4. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. ODBIÓR 

1. Odbiór zadania nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest Jacek Juskowiak lub 

Dorota Wypychowska. 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru jest ……………………... 

4. Jeżeli podczas odbioru zadania okaże się, że zadanie nie zostało wykonane z godnie z umową i wymaga 

poprawek, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i poprawek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole odbioru. 

5. Wykonawca oświadcza, iż gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad w przedmiocie umowy zauważonych i 

zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Informacje o wystąpieniu wad oraz o konieczności wykonania poprawek, o których mowa w ust. 5 

przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej.  

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 



 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania umowy w drodze 

negocjacji. W braku porozumienia spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy, właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

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

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


