
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 
Przedmiot zamówienia:  

„Przeglądy i naprawy trzech wirówek soli” 
 

 
ZAŁĄCZNIK  Nr 1 
„Dane Oferenta” 

 
 
 
Dane dotyczące Oferenta: 
 
1. Nazwa firmy: 

.................................................................................................................................... 
2. Adres firmy: 

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

3. Numer telefonu i faksu: 

.................................................................. 
4. Numer konta bankowego: 

.................................................................. 
5. Numer NIP: 

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

6. Numer REGON: 

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

 
 
 

Upełnomocnieni Przedstawiciele Oferenta 
 
 
 

.......................................................................... 
                                                                                                                            (podpis, pieczęć) 

 
        Data ................................................................. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 
„Oświadczenia Oferenta” 

 
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym, organizowanym                          

przez PGW i R S.A. w Jastrzębiu-Zdroju jako wykonawca przedmiotu przetargu                               
zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie  
z wymogami ustawowymi. 

3. Oświadczamy, że posiadamy wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac 
określonych w niniejszej dokumentacji przetargowej. 

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny     
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia.  

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi        
w dokumentacji przetargowej i regulaminie przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego                              
w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie zobowiązujemy się, pod rygorem utraty  wadium, 
do podpisania umowy jeżeli przetarg wygramy. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem robót, dokumentacją techniczną ,           
warunkami panującymi w terenie związanymi z zakresem przetargu. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załączoną do wymagań ofertowych umową                                   
i nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści, 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ustawą z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) oraz o stosowaniu przepisów przedmiotowej 
ustawy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie przetargu, 

11. Uważamy, się za związanych z niniejszą ofertą do dnia 26.04.2019 r., a w przypadku                 
gdy nasza oferta zostanie wybrana do czasu zakończenia realizacji umowy. 

12. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 
„Formularzu Ofertowym” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

13. Upoważniamy PGW i R S.A. do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu 
sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia 
finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. W tym celu upoważniamy każdą 
osobę publiczną, bank, lub firmy wymienione w naszym „Formularzu ofertowym” do 
dostarczenia stosownej informacji uznanej przez PGW i R S.A. za konieczną i wymaganą  
w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 

14.  Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju z zapewnieniem prawa wglądu 
do tych danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby         
PGW i R S.A. na czas postępowania przetargowego oraz realizacji przedmiotu przetargu 
(dotyczy Oferenta, który przetarg wygrał).   

 
 

Upełnomocnieni Przedstawiciele Oferenta 
 
 

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

                                                                                                                            (podpis, pieczęć) 
 

        Data ................................................................. 
 
 



 

 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 
„Doświadczenie zawodowe” 

 
Wykaz robót - udokumentowanie wykonanie co najmniej dwóch podobnych zadań przed datą 
przetargu wraz z referencjami do tych robót.     

 

Lp. Inwestor/ Zleceniodawca Rodzaj robót 
Data podpisania umowy i data 

zakończenia robót 
    

 
 Załączamy następujące referencje potwierdzające wykonanie wyżej wymienionych robót:   
 

Ad. Inwestor/ Zleceniodawca 

  

               
Upełnomocnieni Przedstawiciele Oferenta 

 
 

.......................................................................... 
                                                                                                                            (podpis, pieczęć) 

 



 

 

         
 
 

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 
„Potencjał kadrowy” 

 

 
Personel przewidywany do realizacji przedmiotu przetargu. 

 

Imię i nazwisko Wykształcenie uprawnienia Staż pracy 
Inne dane o 

doświadczeniu 
zawodowym 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

Upełnomocnieni Przedstawiciele Oferenta 
 
 
 
 

.......................................................................... 
                                                                                                                      (podpis, pieczęć) 

 
 

        Data ................................................................. 


