
   
 

Załącznik nr 1 

 

 

…………, dnia …………….. 

 

………………………………… 

pieczęć wykonawcy 

Parafia Rzymsko - katolicka 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  

Ostrowąs 80                                              

87 – 700 Aleksandrów Kujawski 

 

 

OFERTA 

1. Dane oferenta 

Nazwa oferenta 

 

 

Adres siedziby 

 

 

NIP 

 

 

Osoba do kontaktu 

 

 

Nr telefonu 

 

 

 

2. Dane  dotyczące zamówienia 

Opis przedmiotu 

zamówienia/zakres 

oferty 

 

Kod CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania 

Cena netto 

zamówienia 

 

 

Cena brutto 

zamówienia 

 

 

Oferowany okres 

gwarancji 

 

Termin realizacji 

zamówienia 

 

od dnia ……………..…….   do  dnia ………….……….. 

Termin związania z 

ofertą 

 

………… dni 

 

 

 



   
 

 

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że posiadam wymagane doświadczenie w realizacji robót budowlanych w 

obiektach zabytkowych, potwierdzone załączonymi dokumentami. 

Oświadczam, że dysponuję osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i spełniającą wymogi art. 37c Ustawy z 

dnia 23. lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późniejszymi 

zmianami), potwierdzonymi załączonymi uprawnieniami. 

Oświadczam, że posiadam polisę OC za szkody spowodowane przy realizacji robót objętych 

zakresem zamówienia, której kopię załączam. 

 

4. Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oświadczam, że posiadam odpowiedni potencjał kadrowy do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

Oświadczam, że udzielę gwarancji jakości na wykonane prace na okres wskazany  w ofercie 

 

 

5. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

                                                                                 data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy 


