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1. Organizator przetargu: 

P.H.”ELMAT” Sp. z o.o.  

Ul. Wspólna 4A 

35-205 Rzeszów 

Tel. (017) 866  0800 

Fax (017) 866  0810 

REGON: 690216613  

NIP: 813-03-36-808  

 

 

2. Tryb przeprowadzenia przetargu:  

 
Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70¹ i 70³- 70

5 
 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).  

Przetarg organizowany jest w związku z projektem: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych 

kabli światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach wytrzymałości” 

dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

 

3. Opis przedmiotu przetargu:  
 

Przedmiotem niniejszego przetargu jest rozbudowa hali Zakładu Laboratoryjno – 

Produkcyjnego Technologii Światłowodowych w systemie zaprojektuj i wybuduj, wraz z 

wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Jasionka  gm. Trzebownisko. 

 

Zaprojektowany i wybudowany obiekt wzniesiony będzie w Jasionce na dz. nr 1867/156 i 

1867/157. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu (uchwała Rady 

Gminy Trzebownisko nr VI/45/07). Budynek wzniesiony zostanie w części w konstrukcji stalowej, a 

w części (biura) w konstrukcji murowanej  i żelbetowej. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny z 

wydzieloną p.poż. częścią dwukondygnacyjną Ściany hali wykończone stalowymi płytami 

warstwowymi. Budynek posadowiony na ławach i stopach żelbetowych, niepodpiwniczony.  

 

- zatrudnienie: 

  a) pracownicy fizyczni do 30 osób,  

            b) pracownicy pozostali ok. 8 osób, 

- odległość od toalet nie przekracza 75m od stanowiska pracy, 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyłożone będą na podłodze i na ścianach  do wysokości min. 2 

m materiałami zmywalnymi,  

- wysokość w świetle pomieszczeń biurowych 2,5 m. 

                 

Oferta musi być w pełni zgodna z koncepcją architektoniczną-dokumentacja, która zostanie 

udostępniona zainteresowanym po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź mailowym (tel. 17 

8660825, e mail: a.zubrowska@elmat.pl) oraz w sekretariacie Spółki (Rogoźnia 312, 36-060 Głogów 

Małopolski I p.). 

 

 

4. Termin realizacji Zamówienia:  

 

 Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2015 r. 

 

-projekt do dnia 31.03.2016 r. 

-wybudowanie do dnia 30.11.2016 r. 
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5. Warunki przetargu:  

 

a.  O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają 

następujące warunki:  

 

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych 

przedmiotem Zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

Warunek ten Organizator przetargu uzna za spełniony, jeżeli Oferent: 

 złoży oświadczenie (zał. nr 2), że posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia 

 

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Warunek ten Organizator przetargu uzna 

za spełniony, jeżeli Oferent: 

 

 udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem publikacji  

niniejszego ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, zakończył co najmniej trzy inwestycje odpowiadające swym 

rodzajem treści niniejszego Zamówienia (obiekty produkcyjne i 

magazynowe) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m
2
. 

 złoży oświadczenie (zał. nr 2), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego Zamówienia. 

 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     

Zamówienia. Warunek ten Organizator przetargu uzna za spełniony, jeżeli Oferent: 

 

 wykaże, na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe,  

średni roczny przychód ze sprzedaży za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokość 

80 000 000,00 zł, 

 przedstawi raport i opinię z badania bilansu za rok 2014, wydaną przez 

biegłego rewidenta,  

 przedstawi opinię bankową o Oferencie, 

 złoży zaświadczenie/oświadczenie o posiadaniu, na dzień otwarcia ofert, 

dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności kredytowej na 

kwotę co najmniej 20 000 000,00 zł (zał. nr 3) 

 przedstawi opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł na terenie 

Polski,  

 przedstawi opłaconą polisę ubezpieczenia od ryzyka budowlanego, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony ubezpieczenia od ryzyka budowlanego na sumę gwarancyjną 

nie mniejszą niż 60 000 000,00 zł na terenie Polski. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez kilka podmiotów, 

Organizator wymaga spełnienia wszystkich warunków przetargu przez każdego z nich. 

 

b. Organizator przetargu dokona oceny spełniania warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu, określonych w pkt a., według formuły spełnia / nie spełnia - w oparciu o 

analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą Oferenci.  

c. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu a 

określonych w pkt a, Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty następujące dokumenty:  
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1) informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.)- wydruk komputerowy pobrany z 

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru lub wydruk ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o braku zaległości 

podatkowych– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Dokumenty wykazujące, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem publikacji  

niniejszego ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

Wykonawca zakończył co najmniej trzy inwestycje odpowiadające swym rodzajem treści 

niniejszego Zamówienia (obiekty produkcyjne i magazynowe) o powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 3 000 m
2
. 

5) Oświadczenie (zał. nr 2), że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia a także niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego Zamówienia. 

6) Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, wykazujące średni roczny 

przychód ze sprzedaży za ostatni 3 lata obrotowe w wysokość 80 000 000,00 zł, 

7) Raport wraz z opinią z badania bilansu za rok 2014, wydaną przez biegłego rewidenta,   

8) Opinię bankową o Oferencie. 

9) Oświadczenie o posiadaniu, na dzień otwarcia ofert dobrej sytuacji ekonomicznej i 

finansowej oraz zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 20 000 000,00 zł (zał. nr 3) 

10) Opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 10 000 000,00 zł na terenie Polski,  

11) Opłaconą polisę ubezpieczenia od ryzyka budowlanego, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony ubezpieczenia od ryzyka 

budowlanego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60 000 000,00 zł na terenie Polski. 

12) Certyfikat ISO 9001-2008, wydany przez akredytowaną, niezależną jednostkę 

certyfikującą, 

13) Wypełniony druk „Formularz ofertowy” (zał. nr 1). 

14) Zaakceptowany wzór umowy (zał. nr 4) 

 

 

6. Sposób przygotowania ofert:  

 

a. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy”, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając 

nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.  

b. Do „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1, należy dołączyć:  

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.)- wydruk 

komputerowy pobrany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego [wydruk 

do pobrania na stronie internetowej  https://ems.ms.gov.pl/) lub wydruk ze strony 

https://ems.ms.gov.pl/
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internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [ wydruk 

do pobrania na stronie internetowej  https://prod.ceidg.gov.pl ];  

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o braku zaległości 

podatkowych– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

4) Dokument potwierdzający niezaleganie w podatkach. 

5) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeń społecznych. 

6) Dokumenty wykazujące, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem publikacji  

niniejszego ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, Wykonawca zakończył co najmniej trzy inwestycje odpowiadające swym 

rodzajem treści niniejszego Zamówienia (obiekty produkcyjne i magazynowe) o 

powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m
2
. 

7) Oświadczenie (zał. nr 2), że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia a także niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego Zamówienia. 

8) Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, wykazujące średni roczny 

przychód ze sprzedaży za ostatni 3 lata obrotowe w wysokość 80 000 000,00 zł, 

9) Raport wraz z opinią z badania bilansu, wydaną przez biegłego rewidenta,  za rok 2014, 

10) Opinię bankową o Oferencie, 

11) Oświadczenie o posiadaniu, na dzień otwarcia ofert dobrej sytuacji ekonomicznej i 

finansowej oraz zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 20 000 000,00 zł (zał. nr 3) 

12) Opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 

nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł na terenie Polski,  

13) Opłaconą polisę ubezpieczenia od ryzyka budowlanego, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony ubezpieczenia od ryzyka 

budowlanego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60 000 000,00 zł na terenie Polski. 

14) Certyfikat ISO 9001-2008, wydany przez akredytowaną, niezależną jednostkę 

certyfikującą 

15) Zaakceptowany wzór umowy (zał. nr 4), 

 

Dokumenty poza pełnomocnictwem, ofertą i oświadczeniami powinny być składane w 

oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony oferty wraz z 

załącznikami (stanowiące oświadczenia Wykonawcy) winny być podpisane przez Wykonawcę lub 

Jego właściwie upełnomocnionego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno 

być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 

 

Oferent może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

 

7. Cena:  

 

b. Wykonawca określa cenę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do 

niniejszych Warunków Przetargowych. 

c.  Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową. 

d.  Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN w kwocie brutto, tj. wraz podatkiem VAT.  

https://prod.ceidg.gov.pl/
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e.  Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu Zamówienia.  

 
 
8. Ocena Ofert:  

 

a. Kryterium oceny ofert:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Wykonawcom zostaną przyznane punkty za poszczególne składniki oferty zadeklarowane  

w Formularzu Ofertowym, w skali 1:100, obliczone według wzoru:  

 

 

 

najniższa oferowana cena brutto  

C= --------------------------------------------------------x 80 pkt. 

cena oferty badanej brutto  

 

 

 

 

najniższa oferowana ilość dni  

TR= --------------------------------------------------------x 5 pkt. 

Ilość dni oferty badanej 

 

 

Ilość miesięcy w badanej ofercie 

G= --------------------------------------------------------x 10 pkt. 

Najwyższa oferowana ilość miesięcy  

 

 

Nazwa kryterium 

oceny ofert: 

Znaczenie 

procentowe 

Kryterium 

Waga                       

(maksymalna 

liczba punktów) 

 

Cena /C/ 

 

 

80 %  

 

80 pkt  

 

 

 

Termin ostatecznego 

zakończenia robót 

(maks. 343 dni od dnia 

ogłoszenia przetargu – 

do 30.11.2016) /TR/ 

 

 

 

5% 

 

 

 

5 pkt 

 

 

Gwarancja (min. 36 m-

cy) /G/ 

 

 

10% 

 

 

10 pkt 

 

Termin zapłaty (min. 

60 dni)  /TZ/ 

 

 

 

5% 

 

 

5 pkt 
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Ilość dni oferty badanej 

TZ= --------------------------------------------------------x 5 pkt. 

Najwyższa oferowana ilość dni  

 

 

Liczba punktów =C+TR+G+TZ 

 

c. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach 

cena brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.  

d. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. 

kryterium wynosi 100 pkt.  

e. Organizator przetargu odrzuca oferty jeżeli:  

 oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 

 nosi ślady naruszenia przed jej otwarciem,  

 oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.  

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert:  

 

a. Ofertę zgodną z wymaganiami niniejszych Warunków Przetargowych należy złożyć w 

Sekretariacie oddziału Organizatora Przetargu- P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. , mieszczącego 

się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów Małopolski, do dnia 07.01.2016 r., do godziny 

10.00, w  zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:  

 

P.H.”ELMAT” Sp. z o.o.  

Ul. Wspólna 4A 

35-205 Rzeszów 

  ( Nazwa Organizatora Przetargu) 

 

 

„NA ROZBUDOWĘ HALI ZAKŁADU LABORATORYJNO – 

PRODUKCYJNEGO TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWYCH W SYSTEMIE 

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 07.01.2016 r., godz. 13.00 

 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

 

 Otwarcie ofert nastąpi w oddziale  Organizatora Przetargu - P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. , 

mieszczącego się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów Małopolski, w dniu  07.01.2016 r., godz. 13.00. 

 

11. Sposób porozumiewania się Organizatora przetargu z Oferentami:  

 

a. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest: Aneta Żubrowska, tel. 17 8660825, 

e-mail: a.zubrowska@elmat.pl, fax  17 866 0810. 

b. Informacje są udzielane również w oddziale Organizatora Przetargu - P.H. „ELMAT” Sp. 

z o.o. , mieszczącego się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów Małopolski, w dni robocze w 

godz. Od 8.00 do 16.00. 

c. Wszystkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferenci 

przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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12. Wadium:  

 

 Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.  

 

 

13. Termin związania ofertą:  

 

 Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty;  

 

 

14. Rozstrzygnięcie przetargu:  

 

a. Po wyborze ocenie ofert, Organizator wezwie Oferenta, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli Oferent uchyla się od zawarcia umowy Organizator 

może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności,  pod 

warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.   

 

b. Organizator przetargu po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania 

wyboru, powiadamia na piśmie Oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu 

bez dokonania wyboru. Ponadto Organizator przetargu zamieści na swojej stronie 

internetowej informację o wyniku przetargu.  

 

 
15. Informacje dodatkowe:  

 

a. Warunki udziału w przetargu, określone niniejszym ogłoszeniem, udostępnione są na 

stronie internetowej Organizatora przetargu: http://www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w oddziale, mieszczącym się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów Małopolski.  

b. Organizator przetargu może dokonać modyfikacji lub odwołania niniejszych warunków 

przetargu, informując o tym na stronie internetowej Organizatora przetargu: 

http://www.elmat.pl oraz na  tablicy ogłoszeń w oddziale, mieszczącym się w Rogoźnicy 

312, 36-060 Głogów Małopolski.  

c. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny.  

d. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Przetargu znajdują zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 

późn. zm.). 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 

 

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

(miejscowość, data) 

 

       

 

 
 

Dane Oferenta:  

Nazwa Adres 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Instytucja: …………………………………………………………... 

Adres: ………….........…………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………… 

Fax: …………………….…………………………………………… 

E-mail: ……………...……………………………………………… 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu z dnia 23.12.2015 na rozbudowę hali Zakładu Laboratoryjno – 

Produkcyjnego Technologii Światłowodowych w systemie zaprojektuj i wybuduj, przedstawiam następującą 

ofertę cenową realizacji w/w przedmiotu przetargu:  

 

Cena netto pojekt:……………………………………………………………………………..……..zł; 

VAT:…………………………………………………………………………………………………..zł; 

 

Cena netto rozbudowa:….…………………………………………………………………..……..zł; 

VAT:…………………………………………………………………………………………………..zł; 

 

Razem cena netto:……………………………………………………………………………..……..zł; 

VAT:…………………………………………………………………………………………………..zł; 

 

Razem cena brutto ( tj. z podatkiem VAT):……………………………………..........................zł;  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………) 

 

Oświadczam, że:  

 

 Zapoznałem się Warunkami Przetargowymi dla niniejszego przetargu i nie wnoszę żadnych uwag ani 

zastrzeżeń; 

 Zapoznałem się z opisem przedmiotu przetargu, i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń; 

 W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i 

terminie, jakie zostaną wskazane przez Organizatora;  

 Zobowiązuję się wykonać przedmiot przetargu zgodnie ze wskazaniami określonymi w niniejszych 

Warunkach Przetargowych oraz w terminach w nich opisanych;  

 Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 60 dni od dnia złożenia oferty;  

 

…………………………………………………..……………… 

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  

 

 

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

(miejscowość, data) 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 Działając w imieniu …………………….., oświadczam, że …………………….. posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia a także 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..……………… 

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

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

(miejscowość, data) 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 Działając w imieniu …………………….., oświadczam, że: 

1. ……………………………………znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie Zamówienia 

2. Przeciwko …………………………………nie toczy się postępowanie likwidacyjne, 

upadłościowe, naprawcze lub też inne postępowanie związane z ustaniem istnienia ww. 

podmiotu, zagrożeniem lub zaistnieniem jego niewypłacalności 

3. ………………………………...posiada, na dzień otwarcia ofert, tj…………………. 

zdolność kredytową na kwotę co najmniej 20 000 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..……………… 

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 


