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FORMULARZ OFERTY 
 

Zamawiający: 

                                                                                  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Apostołów Piotra i Andrzeja Jedlińsku 

ul. Św. Wojciecha 2, 26-660 Jedlińsk 

e-mail:grzewojcik1@wp.pl 

                                                                          

www.jedlinskparafia.pl    
 

 
Nazwa Wykonawcy (Oferenta)  lub imię i nazwisko:  ............................................................................... 

Siedziba lub adres Wykonawcy :  ............................................................................................................... 

Nr REGON (w przypadku firmy):  ............................................................................................................. 

NIP:  ........................................................................................................................................................... 

Numer w rejestrze handlowym – jeśli dotyczy………………………………..…………………………. 

Telefon:  ...............................................................    Faks:  .........................................................................   

Adres e-mail: .............................................................................................................................................. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego dotyczące wykonania robót budowlanych 

(Przedmiotu Zamówienia) polegających na realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja Kościoła 

Parafialnego w Jedlińsku” planowanych do realizacji przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „ 

Poprawa jakości powietrza Część 2 ) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, na podstawie 

umowy nr 55/2019/Wn07/OA-tr-ku/D z dnia 01.03.2019 r. ogłoszonego przez Zamawiającego, 

działając w  imieniu i na rzecz Wykonawcy (Oferenta) 

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

…........................,.......................................................................................................................................

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

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

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu, zapytaniu 

ofertowym oraz niniejszej ofercie. 

 

 

Oświadczam, że niniejsza  oferta dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia w całości i wszystkich 

robót budowlanych szczegółowo wymienionych w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy załączonej 

do zapytania ofertowego. 

 

Oferujemy  wykonanie prac opisanych w zapytaniu ofertowym  za łączną kwotę :………….. ... …….zł. 

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

 

 

 

 

 

…………………………… …………………………... 

    (pieczęć firmowa oferenta) (miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

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

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta 

 

 

mailto:grzewojcik1@wp.pl


Strona 2 z 4 
 

OŚWIADCZENIA OFERENTA 

1. Oświadczam, że powyżej wskazana kwota jest ceną brutto, która obejmuje pełny zakres 

zamówienia, jak również wszystkie  koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz 

podatek PTU (podatek od towarów i usług). 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego 

(wraz z jego załącznikami). 

 

3. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki wykonania zamówienia i uznaję się związany 

określonymi w  zapytaniu ofertowym zasadami postępowania. 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy dotyczącej wykonania  przedmiotu 

zamówienia, który akceptuję  i  zobowiązuję się podpisać umowę na warunkach w niej 

określonych w przypadku wyboru mojej oferty. 

 

5. Oświadczam, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia (wykonane roboty 

budowlane) na okres...................................miesięcy. 

UWAGA: Oferta, w której zaproponowany zostanie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące 

zostanie uznana za nieodpowiadającą zapytaniu ofertowemu i z tego powodu odrzucona. 

 

6. Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy 

się do wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 

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

 

7. Oświadczam, że posiadamy odpowiednią wiedzę zawodową i konieczne doświadczenie do 

wykonania przedmiotu zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu 

złożenia niniejszej oferty (w przypadku prowadzenia działalności krócej, w okresie jej 

prowadzenia) wykonaliśmy z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia, polegające 

na montażu kaskady pomp ciepła o łącznej mocy co najmniej 40 KW i wykonaliśmy instalację 

ogrzewania podłogowego o pow. co najmniej 300 m2 w budynku użyteczności publicznej lub 

zakładzie produkcyjnym lub usługowym i co najmniej jedna z robót obejmowała prowadzenie 

robót budowlanych dotyczących  obiektu wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w 

art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067). 

 

 

Doświadczenie to wynika z realizacji następujących zamówień: (proszę opisać zamówienia): 

 

Zamówienie  1 

• inwestor………………………………………………………………………………… 

• data i miejsce realizacji zamówienia…………………………………………………… 

• rodzaj robót ……………………………………………………………………..……… 

• kaskada pomp ciepła o mocy …………………………….…………kW 

• powierzchnia ogrzewania podłogowego ……………………………m2 

• nr wpis do rejestru zabytku budynku…………………………………...(jeśli dotyczy) 

Przedstawiamy następujące referencje lub dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane 

zrealizowane przez nas, zostały wykonane należycie: 

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

 

Zamówienie  2 

• inwestor………………………………………………………………………………… 

• data i miejsce realizacji zamówienia…………………………………………………… 

• rodzaj robót ……………………………………………………………………..……… 

• kaskada pomp ciepła o mocy …………………………….…………kW 

• powierzchnia ogrzewania podłogowego ……………………………m2 

• nr wpis do rejestru zabytku budynku…………………………………...(jeśli dotyczy) 

Przedstawiamy następujące referencje lub dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane 

zrealizowane przez nas, zostały wykonane należycie: 

….……………………………………………………………………………………………….. 
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Zamówienie  n 

• inwestor………………………………………………………………………………… 

• data i miejsce realizacji zamówienia…………………………………………………… 

• rodzaj robót …………………………………………………………………………..… 

• kaskada pomp ciepła o mocy …………………………….…………kW 

• powierzchnia ogrzewania podłogowego ……………………………m2 

• nr wpis do rejestru zabytku budynku…………………………………...(jeśli dotyczy) 

Przedstawiamy następujące referencje lub dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane 

zrealizowane przez nas, zostały wykonane należycie: 

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

UWAGA: W przypadku gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą krócej niż trzy lata - w 

rzeczywistym okresie działalności gospodarczej. 

 

8. Oświadczam, że posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związanej z 

prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, 

o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). 

 

9. Oświadczam, że przy wykonaniu powierzonych nam robót zobowiązujemy się realizować je z 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa 

budowlanego, BHP, Ppoż, dotyczącego ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 

zabytków i zasadami wiedzy technicznej oraz prowadzić wymaganą przepisami prawa 

dokumentację robót. 

 

10. Oświadczam, że niniejsza oferta zachowuje ważność przez okres 45 dni od daty jej złożenia. 

 

11. Oświadczam, że wobec nas nie znajduje zastosowania  wykluczenie o treści: 

„ Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, w stosunku do którego otwarto likwidację, 

w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub jest 

przewidziane  zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.- Prawo 

restrukturyzacyjne ( Dz. U z 2016 r. poz.1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ  zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe ( Dz. U. Z 2016 r. poz.2171, 

2260, 2261 oraz z 2017 r. poz.791)”. 

 

12. Oświadczam, że przedstawiamy ważny odpowiedni certyfikat instalatora wystawiony przez 

właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą dla wykonawcy instalacji źródła ciepła: 

Informacja o certyfikacie: ………………………………………………………………………. 

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

13. Oświadczam, że przedstawiamy ważny odpowiedni certyfikat instalatora urządzeń OZE do 

produkcji energii elektrycznej wystawiony przez właściwą akredytowaną jednostkę 

certyfikującą: 

Informacja o certyfikacie:  ………………………………………………………………………. 

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

14. Oświadczam, że przedstawiamy dla pomp ciepła certyfikat lub raport z badań, potwierdzający 

wartość współczynnika COP, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub 

właściwe akredytowane laboratorium badawcze: 

Informacja o certyfikacie lub raporcie z badań: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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UWAGA: 

➢ Do ofert składanych przez spółki osobowe i kapitałowe do formularza ofertowego należy 

dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki osobowej, pod 

rygorem odrzucenia oferty. 

➢ Do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

pełnomocnictwa do reprezentowania składającego ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty - w 

przypadku gdy ofertę składa osoba upoważniona do reprezentowania oferenta.  

➢ W  przypadku, gdy Wykonawca odwołuje się do doświadczenia innego podmiotu, należy: 

a) Podać nazwę innego podmiotu oraz jego numer NIP:  

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

…………………………………………………………………..……………… 

b) Przedstawić oświadczenie innego podmiotu o udzieleniu doświadczenia Wykonawcy, 

obejmujące dane o: inwestorze, miejscu realizacji, dacie realizacji (rozpoczęcie/zakończenie) 

oraz doświadczeniu określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

 

…………………………… …………………………... 

    (pieczęć firmowa oferenta) (miejscowość i data) 

 

 

 

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

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………. 

n. …………………………………………………………………………………….  


