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Formularz nr 1    FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nr referencyjny  : DI-381004   /2011 

Oferta na wykonanie zamówienia publicznego 
„Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego  Szpitala 

Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
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. 
 

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:………..………….…….....       

  
  
 

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

Zamówienia za cenę: 

 na podstawie Tabeli Elementów Scalonych  

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

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

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

            

3. Deklaracja Wykonawcy : niniejszym oświadczamy, co następuje: 
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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 wartości umowy brutto przez cały okres obowiązywania umowy (ubezpieczenie 

deliktowe i kontraktowe) , w przypadku wyboru naszej oferty.  

3.5 Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3.6 Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców w następującym zakresie (nie 

wypełnienie tej części, opuszczenie lub pominięcie jej lub postawienie kreski itp. oznacza, iŜ 

wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawców): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

3.8 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. Oświadczamy, iŜ – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 

........................ .................................. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

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-381004   /2011 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 

„Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego  Szpitala 
Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 

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. 
 

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-381004   /2011 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 

„Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego  Szpitala 
Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 

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. 
 

 

 

 

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-381004   /2011 

„Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego  Szpitala 
Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 

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. 
 

Przedstawiam (-my): 

- wymagany w pkt 6 SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych  

 

Lp. 
Rodzaj roboty budowlanej  

Wartość / data rozpoczęcia i wykonania / 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-381004   /2011 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
„Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego  Szpitala 

Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
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. 
                                                                                                                                                                             

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 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia 

 

Zakres 
czynności przy 
realizacji 
umowy 

 

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

Podstawa 
dysponowania 
osobą 

 

Wykształcenie 
 

 

Kwalifikacje 
zawodowe 
/pełen zakres 
uprawnień 

 

Doświadczenie 
zawodowe 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia 

 

Zakres 
czynności przy 
realizacji 
umowy 

 

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

Podstawa 
dysponowania 
osobą 

 

 
  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 6  Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
                              zamówienia posiadają wymagane uprawnienia*   
 

Nr referencyjny  : DI-381004   /2011 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
„Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego  Szpitala 

Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
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. 
 

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 
 



 Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr ref. DI-381004./2011    Formularze 

 

  

Formularz nr 7    Wykaz części zmówienia, których wykonanie Wykonawca 
                                zamierza powierzyć Podwykonawcom  
                                 
 

Nr referencyjny  : DI-381004   /2011 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
„Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego  Szpitala 

Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
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. 
 

 

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 
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Formularz nr 8 - ilości okien 
 

Nr referencyjny  : DI-381004   /2011 

 

 Ilości okien PCV 

L.p 

Wymiary okna 

budynek Ilość okien PCV w szt 

Ilość szt  nawiewników 
higrosterowanych z 

moŜliwością ręcznego 
ich otwierania i 

zamykania w oknach 
PCV 

1 1450/1800 A północ 2 2 

2 1200/1000 A północ 1 1 

3 2400/1800 A wschód 87 70 

4 1200/1800 A wschód 3 3 

5 2400/1800 A zachód 30 29 

6 1200/850 A zachód 1 1 

7 1800/1800 B północ 11 11 

8 900/1800 B północ 3 3 

9 2400/1800 B wschód 25 23 

10 1200/1200 B wschód 9 9 

11 2400/1800 B zachód 32 26 

12 2400/550 B zachód 5 5 

13 2400/550 B wschód 4 4 

14 2400/1800 C północ 37 37 

15 1050/500 C wschód 2 2 

16 1800/600 D wschód 23 23 

17 800/600 D wschód 1 1 

18 1800/600 D zachód 7 7 

19 2400/1800 E północ 30 30 

20 2400/500 E północ 2 2 

21 2400/1800 E południe 23 4 

22 900/1500 E zachód 1 1 

23 2400/1800 F północ 3 3 

24 2400/1800 F południe 3 3 

25 1700/1700 Warsztaty 
północ 12 12 

26 1700/1700 Warsztaty 
południe 13 13 

27 1700/1700 Archiwum 
północ 10 10 
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28 1700/1700 Archiwum 
południe 8 8 

29 2250/2000 Pralnia 
północ 4 4 

30 800/1700 Pralnia 
północ 1 1 

31 1500/900 Pralnia 
północ 3 3 

32 4600/2000 Pralnia 
południe 2 2 

33 1500/900 Pralnia 
południe 3 3 

34 4600/2000 Pralnia 
wschód 6 6 

35 1500/900 Pralnia 
wschód 8 8 

36 1350/2000 Pralnia 
wschód 1 1 

37 4600/2000 Pralnia 
zachód 7 7 

38 1500/900 Pralnia 
zachód 13 13 

Razem 436 391 
    Ilość okien p.poŜ.                              83 
    Ogółem okien                            519  
 

 

 


