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Załącznik nr 1 do siwz 
 

OFERTA 
 
Do przetargu nieograniczonego nr 26/2010/CZP na wykonanie zadania pn:  
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)- II Etap 
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z  pompownią wody oraz kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina 
Trzebownisko i mieście Rzeszowie 
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  2007 – 
2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji  

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez: 
Lp. Nazwa (wy) Wykonawcy (ów) ………. 
Adres(y) Wykonawcy(ów)……….. 
REGON ....... 
NIP .......  
 
3. Osoba uprawniona do kontaktów  
Imię i nazwisko …….. 
Adres ……… 
Nr telefonu ……… Nr faksu ……….. Adres e-mail ………… 
 
4. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam/y, Ŝe: 
- akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia, 
- gwarantuję(my) wykonanie  Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ 
 
5. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam/y, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia za cenę: 
 

Cena netto w zł  VAT  Cena brutto w zł 
 
 

  

 
6) Akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń Wzór Umowy określony w załączniku nr 6 do siwz. 
7) W przypadku uznania niniejszej Oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę w siedzibie zamawiającego i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
8) Zakres dla podwykonawców (jeśli dotyczy) ......   
9)  W załączeniu następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) ………………. 
b) ………….. 
c) ……….. 
 ……… 

 
 

Data ……………………….. 
 
 
 
 podpis/podpisy  …..................……… 



 2 

 
Załącznik nr  2  do SIWZ  

 
OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 
 
 
Pełna nazwa Wykonawcy 

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

Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..   

Dokładny adres:  ……………………………………………………………………………………………….… 

NIP …………………………., REGON ……..………………….  

reprezentowana przez: ….………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi 
zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego  26/2010/CZP,   
którego zamawiającym jest Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną 
w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207,  
NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330  
na: 
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II Etap 
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z  pompownią wody oraz kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina 
Trzebownisko i mieście Rzeszowie 
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  2007 – 
2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji  

 
Oświadczam/my, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 

 
Data ……………………….. 
 
 
 

.................................................................. 
      Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy1 
 
 
 
 

                                                 
1 PoŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr3 do siwz. 
 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
 
 
Pełna nazwa Wykonawcy 

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

Siedziba 

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

Dokładny adres:  

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

NIP …………………………., REGON ……..………………….  

reprezentowana przez: 
….………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi 
zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego  26/2010/CZP,   
którego zamawiającym jest Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną 
w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207,  
NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330  
na: 
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)- II Etap 
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z  pompownią wody oraz kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina 
Trzebownisko i mieście Rzeszowie 
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  2007 – 
2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji  

oświadczam/my, Ŝe nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
 
 
 

…………………………………… 
data 

 
 
 

 
.................................................................. 
      Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy2 
 

                                                 
2 PoŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 4  do SIWZ 

 
 
 
 
 
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Przykładowy formularz, naleŜy dostosować do 

treści oferty 

 
Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………..……….. ,  

Siedziba ………………………………………………………………………………………………..   

Dokładny adres:  ............................................... 

 
Wykaz osób ,  

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,  wraz z informacją na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, 
a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania 
tymi osobami 
 
1)  
Lp. Imię i nazwisko  

1 Kwalifikacje zawodowe   
2 Doświadczenie   
3 Wykształcenie   
4 Zakres czynności   
5 Podstawa  

dysponowania tą osoba  
 

 
 
2)  
Lp. Imię i nazwisko  

1 Kwalifikacje zawodowe   
2 Doświadczenie   
3 Wykształcenie   
4 Zakres czynności   
5 Podstawa  

dysponowania tą osoba  
 

 
 

…………………………………… 
data 

 
 

.................................................................. 
      Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy3 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 PoŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 5 do siwz 

 
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

o posiadanych uprawnieniach przez osoby, które b ędą uczestniczy ć 
w wykonywaniu zamówienia 

 
 
 
Pełna nazwa Wykonawcy 

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

Siedziba 

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

Dokładny adres:  

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

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi 
zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego  26/2010/CZP,   
którego zamawiającym jest Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną 
w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207,  
NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330  
na: 
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)- II Etap 
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z  pompownią wody oraz kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina 
Trzebownisko i mieście Rzeszowie 
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  2007 – 
2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji  

 

oświadczam/my, Ŝe Pani / Pan .......................... 

posiada uprawnienia do ........... ..  
 

 
 
 

…………………………………… 
data 

 
 

.................................................................. 
      Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy4 
 
 

                                                 
4 PoŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 


