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Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia 

energii w budownictwie”. 
 

Nazwa przedsięwzięcia: 
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Diecezji Elbląskiej położonej przy ul. Św. Ducha 10-12 

w Elblągu”. 

Elbląg, dn. 13.05.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 

Diecezja Elbląska z siedzibą w Elblągu, ul. Świętego Ducha 11/-, 82-300 Elbląg, zaprasza do złożenia 
oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia termomodernizacji budynku na 
podstawie Audytu Energetycznego oraz Dokumentacji projektowej na potrzeby głębokiej 
termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha 10-12 w Elblągu. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania 
przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8.) 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Diecezja Elbląska 
ul. Świętego Ducha 11 
82-300 Elbląg 
mail: kuria@elblag.opw.pl 
tel:  55 232 73 70 
 

II. TYTUŁ ZAMÓWIENIA: 

Nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Diecezji 
Elbląskiej położonej przy ul. Św. Ducha 10-12 w Elblągu” zakładający roboty budowlane polegające na 
termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha 10-12 w Elblągu. 

III. CEL ZAMÓWIENIA: 

Celem zamówienia jest nadzór inwestorski związany z termomodernizacją budynku zlokalizowanego 
przy ul. Świętego Ducha 10-12 w Elblągu.  

IV. KODY CPV: 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

 

 



Strona 2 z 12 
 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad pracami wykonanymi w 
związku z realizacją projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Diecezji Elbląskiej położonej 
przy ul. Św. Ducha 10-12 w Elblągu” zakładającego roboty budowlane polegające na 
termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Świętego Ducha 10-12 w Elblągu, z 
uwzględnieniem 

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w wyżej 
wymienionych budynkach w trakcie robót branży ogólnobudowlanej niżej opisanych, 

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w wyżej 
wymienionych budynkach w trakcie robót branży sanitarnej niżej opisanych, 

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w wyżej 
wymienionych budynkach w trakcie robót branży elektrycznej niżej opisanych, 

4) obsługa okresu gwarancyjnego, tj: 

a) nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowych odbiorów robót wyżej 
wymienionych branż w trakcie okresów gwarancyjnych oraz protokolarne potwierdzenie ich 
usunięcia, 

b) przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem zamawiającego, 

 
Budynki poddawane termomodernizacji oznaczone numerem 11 i 12 są wpisane do rejestru zabytków 
a budynek oznaczony numerem 10 znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków 

Zakres robót budowlanych podlegających pod nadzór Inspektora Nadzoru Budowlanego obejmuje: 

 
 Modernizacja przegrody ściana zewnętrzna 

 Modernizacja przegrody strop wewnętrzny pod poddaszem 

 Modernizacja przegrody dach wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego 

 Wymiana okien 

 Wymiana drzwi 

 Modernizacja instalacji c.w.u. – podgrzewacze wody 

 Modernizacja instalacji grzewczej – węzeł cieplny, zespół wentylacji mechanicznej, 
orurowanie klimatyzacji, remont pomieszczenia węzła, demontaż istniejącej instalacji 
i montaż nowej, ekrany grzejnikowe, grzejniki, zawory, głowice 

 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych 

 Modernizacja instalacji elektrycznej 

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisany został w następujących dokumentach: 

• „Audyt Energetyczny budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. 
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Świętego Ducha 11-12 w Elblągu” 

• „Projekt Budowlany i wykonawczy termomodernizacji i remontu budynku 
zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha 11-12 w Elblągu” branża Architektura 

• „Projekt Budowlany i wykonawczy termomodernizacji i remontu budynku 
zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha 11-12 w Elblągu” branża Sanitarna 

• „Projekt Budowlany i wykonawczy termomodernizacji i remontu budynku 
zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha 11-12 w Elblągu” branża Sanitarna – C.O. i 
C.T. 

• „Projekt Budowlany i wykonawczy termomodernizacji i remontu budynku 
zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha 11-12 w Elblągu” branża Elektryczna 

• „Projekt budowlany przebudowy węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. 
Świętego Ducha 11-12 w Elblągu” 

Oferent ma możliwość wglądu w dokumentację (osobiście w budynku Kurii Diecezji Elbląskiej lub na 
życzenie Oferenta dokumentacja zostanie przesłana w formie elektronicznej) oraz przeprowadzenia wi-
zji lokalnej obiektów poddanych robotom termomodernizacyjnym  (po uzgodnieniu z Zamawiającym). 

 

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Oferent zobowiązany jest pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
ogólnobudowlanej przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót 
budowlanych tj. w okresie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru  
inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze końcowym, a funkcję 
inspektora branży sanitarnej i elektrycznej w okresie wykonywania tych prac oraz w czasie 
usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze końcowym 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - w dniu przekazania terenu budowy Wykonawcy 
robót budowlanych wraz z całą dokumentacją projektową. 

3. Termin zakończenia usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w projektu nastąpi 
po zakończeniu robót, podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowla-
nych i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. 

4. W przypadku przedłużenia okresu realizacji inwestycji termin wykonania usługi nadzoru ulegnie 
odpowiedniemu przedłużeniu. 

5. W zakresie obsługi okresu gwarancyjnego, termin gwarancji jakości na roboty budowlane w wyżej 
wymienionych branżach będzie trwał od dnia zakończenia inwestycji do dnia zakończenia okresu 
gwarancji, który będzie wynosił od 3 do 8 lat (w zależności od okresu gwarancji wskazanego w 
najkorzystniejszej ofercie złożonej na wykonanie robót budowlanych). 
 

6. Szczegółowy termin realizacji zamówienia zostanie doprecyzowany na etapie podpisywania 
umowy z Oferentem – po podpisaniu umowy z Wykonawcą prac termomodernizacyjnych. 
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej 
bez ograniczeń, oraz posiadają uprawnienia do kierowania robotami przy obiektach wpisa-
nych do rejestru zabytków – t.j. spełniają wymogi art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), - posiadają uprawnienia budowlane 
określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brali udział w 
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - warunek zostanie uznany za spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania zamówienia, w tym 
przedstawi oświadczenie zawierające wykaz wykonywanych nadzorów przy obiektach wpisa-
nych do rejestru zabytków i jest wpisany na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynie-
rów.  

b. posiadają niezbędną wiedzę z zakresu prawa budowlanego i polskich norm budowlanych;  

c. posiadają wyższe wykształcenie techniczne i praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju 
oraz stopnia skomplikowania robót – należy wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
rokiem w którym jest składana ofert/ a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie, Oferent wykonał co najmniej dwie usługi związane z nadzorem inwestorskim nad 
wykonaniem robót branży ogólnobudowlanej prowadzonych w obiektach wpisanych do reje-
stru zabytków lub znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, polegających 
na pracach remontowych: dachu (obejmujących pokrycie, konstrukcję oraz izolację termiczną 
poddasza i stropu), izolację termiczną ścian, izolację przeciwwilgociową dolnych partii ścian 
lub fundamentu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej   na kwotę ogólną nie mniejszą niż 
500 000,00 zł netto każda z nich 

d. wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze prac instalacyjnych branży sanitar-
nej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na terenie wpisanym do 
rejestru zabytków, polegających na wykonaniu instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej i mecha-
nicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na kwotę ogólną nie 
mniejszą niż 100 000,00 zł netto każda z nich 

e. wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze prac instalacyjnych branży elektrycz-
nej, polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej na kwotę ogólną nie mniejszą niż 
50 000,00 zł netto każda z nich 

f. dysponują lub będą dysponowali w trakcie realizacji zamówienia osobami skierowanymi do 
realizacji zamówienia, tj.: 

 inspektorem nadzoru ds. budowlanych – posiadającym uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 
inspektora/ kierownika budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 
spełniającego wymogi art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), uprawnienia do nadzorowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 
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uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, dysponującym doświadczeniem w postaci pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru co najmniej dwóch zadań budowlanych, 

 inspektorem nadzoru ds. sanitarnych – posiadającym uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i k  urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, 
do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowlane tej specjalności, dysponującym doświadczeniem w postaci pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru prac sanitarnych, co najmniej na jednym zadaniu 
budowlanym, 

 inspektorem nadzoru ds. elektrycznych – posiadającym uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w 
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, 
dysponującym doświadczeniem w postaci pełnienia funkcji inspektora nadzoru prac 
elektrycznych co najmniej na jednym zadaniu budowlanym, 

g. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia polegającego na 
sprawowaniu nadzoru nad pracami budowlanymi branży sanitarnej lub elektrycznej 
podwykonawcom pod warunkiem posiadania przez tego podwykonawcę wymaganych przez 
Zamawiającego uprawnień dla w/w specjalności (stanowisk) 

h. Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż 
jedną funkcję, pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego 
uprawnień dla w/w specjalności (stanowisk). 

 
i. załączą do oferty dokumenty wymagane na etapie składania oferty. 

 

2. Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń, potwierdzają-
cych spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w trakcie weryfikacji przedłożonych ofert. 

3. W przypadku oferty niekompletnej, Zamawiający ma prawo odstąpić od oceny przedłożonej oferty 
i wycofać ją z trybu wyboru Wykonawcy. 

 

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY: 

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na Formularzu Ofertowym, który jest załą-
czony do niniejszego Zapytania Ofertowego jako Załącznik nr 1. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofer-
towego; 

b. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Za-
mawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 
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c. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane i wpis na listę człon-
ków właściwej okręgowej izby inżynierów 

d. wykaz wykonanych usług związanych z nadzorem inwestorskim nad wykonaniem robót w 
branży ogólnobudowlanej dotyczących o których mowa w pkt VII ppkt 1 lit a i c na kwotę 
ogólną nie mniejszą niż  500 000,00 zł netto każda z nich 

e. wykaz wykonanych usług związanych z nadzorem inwestorskim nad wykonaniem robót 
budowlanych w branży sanitarnej o których mowa w pkt VII ppkt 1 lit. d na kwotę ogólną 
nie mniejszą niż  100 000,00 zł netto każda z nich. W przypadku powierzenia wykonywania 
tej części zamówienia podwykonawcy, Oferent może przedstawić wykaz prac wykonanych 
przez tego podwykonawcę. 

f. wykaz wykonanych usług związanych z nadzorem inwestorskim nad wykonaniem robót 
budowlanych w branży elektrycznej o których mowa w pkt VII ppkt 1 lit. e na kwotę ogólną 
nie mniejszą niż  50 000,00 zł netto każda z nich. W przypadku powierzenia wykonywania 
tej części zamówienia podwykonawcy, Oferent może przedstawić wykaz prac wykonanych 
przez tego podwykonawcę 

g. W przypadku powierzenia wykonywania części zamówienia podwykonawcy – 
oświadczenie podwykonawcy, że w przypadku wyboru oferty podejmie się realizacji tej 
części zamówienia 

2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta powinna zawierać czytelny podpis Wykonawcy. 

4. Oferty sporządzane metodą odręczną powinny być czytelne. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert. 

6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia 
lub wyjaśnienia oferty. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI: 

1. Spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu kwalifikuje ofertę Oferenta do 
oceny najkorzystniejszej oferty. 

2. Niespełnienie przez Oferenta warunków udziału skutkuje odrzuceniem oferty Oferenta. 

3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: 

 

Cena ofertowa netto = 100 %  

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku 
z przedmiotem zamówienia. 

a. Cena oferty powinna być podana całościowo dla całego okresu przedmiotu zamówienia. 
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b. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich netto i brutto. 

c. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę. 

 

Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej http://diecezja.elblag.pl 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

• Oferty należy złożyć w siedzibie Diecezji Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha 11, 82-300 
Elbląg osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod w/w adres. 

• Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25 maja 2021 r godzina 13.00 

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2021 r. godz. 13.30 w budynku Kurii Diecezji 
Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha 11 w Elblągu 

• Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu oferty do 
Zamawiającego. 

• W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej 
decyduje data i godzina wpływu oferty na w/w adres. 

• Oferta powinna zawierać podpisy osób uprawnionych lub upoważnionych przez 
Wykonawcę. Oferty sporządzane metodą odręczną powinny być czytelne. 

• Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania. 

• Wszystkie dokumenty dołączone do oferty powinny być przedstawione w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, za wyjątkiem 
dołączonych do oferty pełnomocnictw (upoważnień), które muszą być 
przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

• Oferta wraz z załącznikami powinna być spięta, a karty ponumerowane 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na której należy umieścić napis Oferta w 
konkursie p.n. Nadzór inwestorski „Kompleksowa termomodernizacja budynku Diecezji Elbląskiej 

położonej przy ul. Św. Ducha 10-12 w Elblągu”. 

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane 
uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i 
współpracowników) niezbędny do zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

XI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: 

Pytania należy kierować do Marty Kalinowskiej - na adres kuria@elblag.opw.pl. Na pytania 
Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później 
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niż na 2 dni przed ostateczną datą złożenia ofert, tak aby umożliwić Zamawiającemu udzielenie 
odpowiedzi w czasie terminu składania ofert. 

 

XII. WARUNKI WYKLUCZENIU Z UDZIALU W POSTĘPOWANIU: 

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy: 

• Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z zapisów 
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

• 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. 

• Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu 
ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź 
też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w 
warunków. 

• Nie przejdą oceny formalnej oferty 

• Złożą ofertę po wskazanym terminie. 

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w następujących 
przypadkach: 

• Nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty; 

• Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia; 

• Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

• Postępowanie obarczone jest wadą, która może mieć wpływ na wynik postępowania. 

• Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem 
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wszelkie zmiany umowy 
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wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

• Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie 
rozstrzygnąć postępowania ofertowego w dowolnym momencie, bez podania 
przyczyny 

• Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, 
którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy oraz umieści informacje na 
stronie internetowej http://diecezja.elblag.pl  

 

 

Na oryginale właściwe podpisy 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

……………………………………  

                                                                                                                                     Miejscowość i data 

OFERTA 
(niepotrzebne skreślić) 

Dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa firmy ………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………………………… 

Adres e – mail………………………………………………… 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 z dnia ………………… przedstawiam poniższą 
ofertę/ofertę wspólną (niepotrzebne skreślić) 
: 

1. Cena i okres realizacji przedmiotu zamówienia: 

 
 

Cena netto 
(zł) 

Stawka VAT 
(%) 

Wartość VAT 
(zł) 

Cena brutto 
(zł) 

Nadzór inwestorski 
Branża 

ogólnobudowlana 

    

 
Kwota słownie 

 
 

    

Nadzór inwestorski 
Branża sanitarna 

 

    

 
Kwota słownie 

 
 

    

Nadzór inwestorski 
Branża elektryczna 

    

 
Kwota słownie 

 
 

    

Razem     
Kwota słownie 
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2. Pozostałe oświadczenia: 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, 
 

4) oświadczam, iż cena brutto oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia określony w 
zapytaniu ofertowym oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatki, 
i inne należności, 

 
5) oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić)1: 

 - w przypadku podpisania umowy, zamówienie zostanie wykonane bez pomocy podwykonawców, 
 - w przypadku podpisania umowy powierzę podwykonawcom do wykonania następujące części 

zamówienia: 
 ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej  procentowej wartości) 

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

(nazwa oraz adres podwykonawcy, o ile jest już znany) 
 ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej  procentowej wartości) 

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

(nazwa oraz adres podwykonawcy, o ile jest już znany) 
 
 

 

 
 

Podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy2 

 
1 w przypadku braku wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy, przyjmuje się za realizację 
zamówienia osobiście lub przez osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy) 
2 Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym 

 

 

……………………………………  

                                                                                                                                       Miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa firmy ………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………………………… 

Adres e – mail………………………………………………… 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia …………….. oświadczam, że jako Oferent: 

Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania 
kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upo-
ważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wyko-
nawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z zapisów prawa 
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. 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. 

…………………………….. 

Podpis Wykonawcy 

 


