
 Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr ref. DI-381003./2011     Formularze 

 

  

 
 
Formularz nr 1    FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nr referencyjny  : DI-381003 /2011 

Oferta na wykonanie zamówienia publicznego 
„Zainstalowanie kolektorów słonecznych -zadanie I, wykonanie ocieplenia 

budynku D- zadanie II *w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. 
Szwajcarskiej 3” 

realizowane w ramach projektu pn „Termomodernizacja  obiektów oraz zainstalowanie 
kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpi talu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II,Termomodernizacja obiektów 
uŜyteczno ści publicznej,w tym system grzewczy. 
*-niepotrzebne skreślić 

1. Dane Wykonawcy 

WYKONAWCA: …......................………………......………..........…………………………………………. 
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę) 

ADRES:………………………………………………....…………..........………………………..................... 
( dokładny adres wykonawcy/firmy) 

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeŜeli jest  inny niŜ powyŜej): 
……………………………………………………………...............………………..…………………………. 

(dokładny adres dla korespondencji jeŜeli jest inny niŜ powyŜej) 
TEL./FAX . ………………….…………………………………….............…………………………..………. 
( dokładne numery telefonu oraz numer faxu  do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania) 
adres e-mail wykonawcy: 
……………………………......……………………………………………..............……………..…………… 

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania) 
KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący        
………………………………………………………………………………………................……….………. 
 
NIP:……………................................           

     

REGON:………..………….…….....       

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania I 
Uwaga: dodatkowe informacje dotyczące urządzeń dla realizacji zamówienia znajdują się w szczegółowej 
specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz w projekcie budowlanym.  

1. Kolektory słoneczne 

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Rodzaj kolektora (płaski, rurowy) [-] Płaski 
 

Powłoka absorpcyjna [-] 
MiedŜ o 

wysokoselektywnej 
powierzchni absorpcji 

 

Min. powierzchnia czynna*) [m2] 4,50 
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Min. sprawność kolektora do powierzchni czynnej*) [%] 82,0% 
 

Materiał i konstrukcja rur absorbera [-] 
Pojedyńcza rura 

miedziana ułoŜenie 
meandryczne 

 

Dla Tm-Ta = 10K 3600  

Dla Tm-Ta = 30K 3200  
Min. moc uŜyteczna 
kolektora przy natęŜeniu 
promieniowania  
G=1000 W/m²  Dla Tm-Ta = 50K 

[W] 
2700 

 

Liniowy współczynnik strat ciepła a1 do pow. 
czynnej*) 

[W/m2K] 3,5 ± 5%  
 

Nieliniowy współczynnik strat ciepła a2 do pow. 
czynnej*) 

[W/m2K2] 0,025 ± 5% 
 

Max temperatura pracy [Co] 205 
 

Powierzchnia całkowita kolektorów [m2] wg projektu 
budowlanego 

 

Zgodność z normami  [-]  
PN-EN 12975-1,2:2006 

 

Deklaracje i certyfikaty [-] SOLAR KEYMARK 
 

     *) Uwaga:   wymienione wyŜej wartości odnoszą się do powierzchni czynnej to jest: 
- powierzchni apertury, w przypadku gdy jej powierzchnia jest mniejsza od  powierzchni absorbera, 

- powierzchni absorbera w przypadku gdy jego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni  apertury 

1.2. Urządzenia, rurociągi i armatura  
1.2.1. Wymiennik ciepła glikol/woda  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ wymiennika [-] płytowy  

Min. moc wymiennika dla ~60/40 oCglikol /33/55 

oCwoda [kW] 450 
 

Max. temperatura pracy [oC] 160  

Max. ciśnienie pracy  [bar] 10 ÷ 12  

Czynnik roboczy [-] glikol polip. / woda  

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 55 ÷ 60  

 
1.2.2. Wymiennik ciepła glikol/woda  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ wymiennika [-] płytowy  

Min. moc wymiennika ~55/35 oC woda // 30/50 oC 
woda [kW] 440 

 

Max. Temperatura pracy [oC] 160  

Max. ciśnienie pracy  [bar] 10 ÷ 12  

Czynnik roboczy [-] woda / woda  

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 45 ÷ 55  

 
1.2.3. Chłodnica awaryjna  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 
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Typ wymiennika [-] płytowy  

Min. moc chłodnicza  [kW] 650  

Temperatura pracy     [glikol // powietrze] [oC] 110 / 85  //  35  

Max. ciśnienie pracy  [bar] 15 ÷ 18  

Czynnik roboczy [-] glikol / powietrze  

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] min. 330  

 
1.2.4. Zasobnik wody V = 1000 dm 3 

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ [-] jednowęŜownicowy  

Pojemność [dm3] 1000  

Max. średnica zasobnika [mm] 1000  

Wysokość zasobnika max [m] 2,5  

Max. temperatura pracy [oC] 220  

Max. ciśnienie pracy: płaszcz / węŜownica [bar] 6 / 10  

Materiał płaszcza  [-] 
stal 2* emaliowana 

lub nierdzewna 
 

Izolacja zasobnika [-] TAK  

 
1.2.5. Zasobnik wody V = 1500 dm 3 

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ [-] jednowęŜownicowy  

Pojemność [dm3] 1500  

Max. średnica zasobnika [mm] 1000  

Wysokość zasobnika [m] 2,5  

Max. temperatura pracy [oC] 220  

Max. ciśnienie pracy: płaszcz / węŜownica [bar] 6 / 10  

Materiał płaszcza  [-] 
stal 2* emaliowana 

lub nierdzewna 
 

Izolacja zasobnika [-] TAK  

 
1.2.6. Zbiornik buforowy wody  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ [-] pojemnościowy  

Pojemność min [dm3] 10 000   

Max. średnica zasobnika   [mm] 2200  

Max. temperatura pracy [oC] 95  
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Max. ciśnienie pracy [bar] 6  

Izolacja zbiornika max [-] tak 2 * 100 mm  

 
1.2.7. Zbiornik pojemno ściowy wody  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ [-] pojemnościowy  

Pojemność min [dm3] 5 000   

Średnica zasobnika   [mm] 1800 - 2200  

Max. temperatura pracy [oC] 95  

Max. ciśnienie pracy [bar] 6  

Izolacja zbiornika max [-] tak 2 * 100 mm  

 
1.2.8. Naczynie wzbiorcze V = 3000 dm 3  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Rodzaj naczynia [-] przeponowe  

Pojemność [dm3] 3000  

Max. ciśnienie pracy [bar] 10 bar  

Max. średnica  [mm] 1300  

Wysokość [m] 2,5 ÷ 3,5  

 
1.2.9. Pozostałe naczynia wzbiorcze  - pojemno ści wg projektu budowlanego.  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Rodzaj naczynia [-] przeponowe  

Max. ciśnienie pracy [bar] 6 bar  

 
1.2.10. Naczynia po średnie schładzaj ące do chłodzenia wody przekazywanej do naczynia 
wzbiorczego  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Max. temperatura pracy [oC] 160  

Max. ciśnienie pracy [bar] 10  

 
1.2.11. Naczynia po średnie schładzaj ące do chłodzenia wody przekazywanej do naczynia 
wzbiorczego  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ [-] stalowe  

Max. wymiary [mm] 800*800*1600h 
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Min grubość blachy [mm] 6  

 
1.2.12. Pompa obiegowa czynnika solarnego + bpass  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ [-] elektroniczna  

Max. temperatura pracy [oC] 0 … 110  

Max. ciśnienie pracy [bar] 10  

Klasa energetyczna [-] A  

Min. wydajność pompy dla środka punktu pracy +/-
10 % 

[m3/h] 24,50 
 

Wysokość podnoszenia pompy dla punktu j/w [kPa] 60  

Czynnik roboczy [-] glikol polip 40 %   

 
1.2.13. Pompa obiegu chłodzenia  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ [-] elektroniczna  

Max. temperatura pracy [oC] 0 … 110  

Max. ciśnienie pracy [bar] 10  

Klasa energetyczna [-] A  

Min. wydajność pompy dla środka punktu pracy +/-
10 % 

[m3/h] 18,50 
 

Wysokość podnoszenia pompy dla punktu j/w [kPa] 45  

Czynnik roboczy [-] woda  

 
1.2.14. Pompa ładowania i rozładowania buforów  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Typ [-] standartowa  

Max. temperatura pracy [oC] 0 … 110  

Max. ciśnienie pracy [bar] 10  

Klasa energetyczna [-] A  

Min. wydajność pompy dla środka punktu pracy +/-
10 % [m3/h] 24,50 

 

Wysokość podnoszenia pompy dla punktu j/w [kPa] 30  

Czynnik roboczy [-] glikol polip.  

  

1.2.15. Pozostałe pompy – wydajność i wys. podnoszenia  wg projektu budowlanego. 

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 
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Typ [-] elektr. lub stand.  

Max. temperatura pracy [oC] 0 … 110  

Max. ciśnienie pracy [bar] 10  

Klasa energetyczna [-] A lub C  

Czynnik roboczy [-] glikol prop/woda  

1.2.16. Armatura regulacyjno odcinająca 

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Max. temperatura pracy [oC] -10 ÷ 150  

Max. ciśnienie pracy [bar] 16  

Materiał korpusu [-] Ŝeliwo szare  

Materiał głowicy [-] brąz  

Czynnik roboczy [-] 
woda/glikol prop 

40%  
 

 

1.2.17. Zawory bezpieczeństwa membranowe 

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Max. temperatura pracy [oC] -10 ÷ 150  

Max. ciśnienie pracy: obieg solarny/obiegi wtórne [bar] 6 / 3  

Materiał korpusu [-] mosiądz / brąz  

Czynnik roboczy [-] woda / glikol 40%  

 

1.2.18. Termometry 

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Max. temperatura pracy [oC] 0…150  

Max. ciśnienie pracy [bar] 10  

Materiał obudowy [-] 
metalowa z szkłem 

hartowanym 
 

Średnica tarczy [mm] 100 ÷ 150  

Czynnik roboczy [-] woda / glikol 40%  

 

1.2.19. Manometry  

Kryterium doboru [jed.] Dane 
Parametry 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Max. temperatura pracy [oC] 0…150  

Max. ciśnienie pracy [bar] 10  

Materiał obudowy [-] 
metalowa z szkłem 

hartowanym 
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Średnica tarczy [mm] 100 ÷ 150  

Czynnik roboczy [-] woda/ glikol 40%  

 

2.  Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę: 

Cena za zadanie I – na podstawie Tabeli Elementów Scalonych  

Cena netto:..................................................................................................................zł 

VAT:...........................................................................................................................zł 

Cena brutto:................................................................................................................zł 

            Cena za zadanie II – na podstawie Tabeli Elementów Scalonych  

Cena netto:..................................................................................................................zł 

VAT:...........................................................................................................................zł 

Cena brutto:................................................................................................................zł 

3. Deklaracja Wykonawcy : niniejszym oświadczamy, co następuje: 

3.1 Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treści zawarte w SIWZ oraz postanowieniach umowy w 

sprawie zamówienia publicznego (załącznik Nr 2). 

3.2 Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

3.3 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym wytycznymi Zamawiającego. 

3.4 Gwarantujemy zawarcie umowy ubezpieczenia wykonania prac na wartość odpowiadającą co 

najmniej wysokości złoŜonej oferty, w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamówienia 

publicznego. 

3.5 Oświadczam/my, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia w okresie  3  miesięcy. 

3.6 Udzielamy gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy na 

okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.  

4. ZastrzeŜenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iŜ wymienione niŜej 

dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

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

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

5. Inne informacje Wykonawcy:  

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

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

 

  dnia     
 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy 
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Formularz nr 2    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu*    
 

Nr referencyjny  : DI-381003 /2011 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 

„Zainstalowanie kolektorów słonecznych -zadanie I, wykonanie ocieplenia 
budynku D- zadanie II *w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. 

Szwajcarskiej 3” 
realizowane w ramach projektu pn „Termomodernizacja  obiektów oraz zainstalowanie 
kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpi talu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II,Termomodernizacja obiektów 
uŜyteczno ści publicznej,w tym system grzewczy. 
*-niepotrzebne skreślić 

Ja/my niŜej podpisan(y/i) ........................................ 

reprezentując firmę ............................................... 

 

oświadczam/my, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonania 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. 
 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

                                            
*  Oświadczenie składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
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Formularz nr 3    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia *    
 

Nr referencyjny  : DI-381003 /2011 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 

„Zainstalowanie kolektorów słonecznych -zadanie I, wykonanie ocieplenia 
budynku D- zadanie II *w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. 

Szwajcarskiej 3” 
realizowane w ramach projektu pn „Termomodernizacja  obiektów oraz zainstalowanie 
kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpi talu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II,Termomodernizacja obiektów 
uŜyteczno ści publicznej,w tym system grzewczy. 
*-niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Ja/my niŜej podpisan(y/i) ........................................ 

reprezentując firmę ............................................... 

 

Oświadczam/my, Ŝe nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

                                            
*  Oświadczenie składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
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Formularz nr 4    Wykaz wykonanych robót budowlanych*    

 

Nr referencyjny  : DI-381003 /2011 

 

 „Zainstalowanie kolektorów słonecznych -zadanie I, wykonanie ocieplenia 
budynku D- zadanie II *w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. 

Szwajcarskiej 3” 
realizowane w ramach projektu pn „Termomodernizacja  obiektów oraz zainstalowanie 
kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpi talu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II,Termomodernizacja obiektów 
uŜyteczno ści publicznej,w tym system grzewczy. 
*-niepotrzebne skreślić 

Przedstawiam (-my): 

- wymagany w pkt 6 SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych  

 

Lp. 
Rodzaj roboty budowlanej  Wartość / data / miejsce wykonania 

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

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

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

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

 

W załączeniu: 
dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone   
 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

                                            
*  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wykaz 
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Formularz nr 5    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia *   
 

Nr referencyjny  : DI-381003 /2011 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
„Zainstalowanie kolektorów słonecznych -zadanie I, wykonanie ocieplenia 

budynku D- zadanie II *w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. 
Szwajcarskiej 3” 

realizowane w ramach projektu pn „Termomodernizacja  obiektów oraz zainstalowanie 
kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpi talu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II,Termomodernizacja obiektów 
uŜyteczno ści publicznej,w tym system grzewczy. 
*-niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                

- wymagany w pkt. 6 SIWZ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Imi ę i nazwisko 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

osób niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresów 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

Wykształcenie 
 

 

Kwalifikacje 
zawodowe 
/pełen zakres 
uprawnień 

 

Doświadczenie 
zawodowe 

 

Zakres 
czynności przy 
realizacji 
umowy 

 

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

Podstawa 
dysponowania 
osobą 

 

Wykształcenie 
 

 

Kwalifikacje 
zawodowe 
/pełen zakres 
uprawnień 

 

Doświadczenie 
zawodowe 

 

Zakres 
czynności przy 
realizacji 
umowy 

 

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

Podstawa 
dysponowania 
osobą 

 

Wykształcenie 
 

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

Kwalifikacje 
zawodowe 
/pełen zakres 
uprawnień 

 

                                            
*  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wykaz 
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Doświadczenie 
zawodowe 

 

Zakres 
czynności przy 
realizacji 
umowy 

 

Podstawa 
dysponowania 
osobą 

 

 
 
  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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Formularz nr 6  Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
                              zamówienia posiadają wymagane uprawnienia*   
 

Nr referencyjny  : DI-381003 /2011 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
„Zainstalowanie kolektorów słonecznych -zadanie I, wykonanie ocieplenia 

budynku D- zadanie II *w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. 
Szwajcarskiej 3” 

realizowane w ramach projektu pn „Termomodernizacja  obiektów oraz zainstalowanie 
kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpi talu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II,Termomodernizacja obiektów 
uŜyteczno ści publicznej,w tym system grzewczy. 
*-niepotrzebne skreślić 

Oświadczam (-my), Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia 
 

 

Imi ę i nazwisko Numer uprawnień/ data 

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

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

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

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

 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 
                                            
*  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wykaz 
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Formularz nr 7    Wykaz części zmówienia, których wykonanie Wykonawca 
                                zamierza powierzyć Podwykonawcom  
                                 
 

Nr referencyjny  : DI-381003 /2011 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
„Zainstalowanie kolektorów słonecznych -zadanie I, wykonanie ocieplenia 

budynku D- zadanie II *w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. 
Szwajcarskiej 3” 

realizowane w ramach projektu pn „Termomodernizacja  obiektów oraz zainstalowanie 
kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpi talu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II,Termomodernizacja obiektów 
uŜyteczno ści publicznej,w tym system grzewczy. 
*-niepotrzebne skreślić 

 

Przedstawiam (-my): 

- wykaz części zamówienia, których wykonanie zamierzam (-my) powierzyć podwykonawcom: 

 

 

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 

 

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

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

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

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

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 


