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Załącznik nr 1 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie 

Gminy Łask” 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa (firma) Wykonawcy1 Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

Nr REGON/NIP telefon/fax e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1.  cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

 .......................................................................................... PLN brutto 

(słownie: ...............................................................................   PLN brutto) 

stawka podatku VAT … %, przy czym: 

Świadczenie usług Inżyniera dla:  Cena 

usługi 

netto 

Cena 

usługi 

brutto 

1. Kontrakt nr 1 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku 
obejmujący zwiększenie przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 
m3/d oraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki osadowej z 
instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej produkcji 
energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. 

  

                                                           
1
 w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie 

lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę 
wspólną. 
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2. Kontrakt nr 2 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części 
dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni 
przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z 
eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna. W ramach 
zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 4 773 m, 
kanalizację tłoczną o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków 
oraz 233 przykanliki o łącznej długości 1 519m. Projekt obejmuje 
m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, 
Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Armii 
Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną. 

  

3. Kontrakt nr 3 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej 
w Łasku metodą bezwykopową – obejmującą remont 7 110 m 
istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie 
miasta Łask.  

  

4. Kontrakt nr 4 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie 
obejmującej 1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików o 
łącznej długości 278 m. 

  

5. Kontrakt nr 5 („czerwony FIDIC”) – nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy 
Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 
120 m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m kanalizacji tłocznej z 
pompownią ścieków.  

  

Razem    

Uwaga: Cena oferty musi być zgodna z pozycją „Razem” powyżej tabeli. Wszelkie koszty 

pośrednie i usług towarzyszących przewidzianych w Części III SIWZ należy uwzględnić w 

pozycjach przewidzianych powyżej. 

2.  Oferujemy termin realizacji zamówienia: zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami SIWZ 

5. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 

w SIWZ; 
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6. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

L.p. Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

 

7. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

 

..........................................., dnia .....................  ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Zamawiający: 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9 

98-100 Łask 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

przesłanek określonych w Rozdz. XIII SIWZ. 

 

…………….………………….., dnia ………….……. r.  

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

Rozdz. XIII pkt … SIWZ (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w Rozdz. XIII SIWZ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem 
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następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna - 

samooczyszczenie)……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik 3 

Zamawiający: 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9 

98-100 Łask  

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask”, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdz. 

XIII SIWZ. 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy         

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

 

oświadczam/y, że: 

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie 

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*: 

 

- wspólnie z ………………………………………………………………………………należę/należymy do tej samej  grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między 

nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

..........................................., dnia .....................   ...................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy         

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

 

Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu określonego w pkt 3.1.1. rozdz. XIII SIWZ. 

 

Lp.  Podmiot, na rzecz 

którego usługi zostały 

wykonane/są 

wykonywane 

Opis 

wykonanych/wykonywanych 

usług – przedmiot 

Wartość 

wykonanych/ 

wykonywanych 

usług 

Data wykonania 

(data rozpoczęcia 

i zakończenia) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

.................................., dnia .....................   ..................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy         

 

WYKAZU OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu określonego w pkt 3.1.2. rozdz. XIII SIWZ. 

 

Lp. Imię 

Nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

przy realizacji 

zamówienia 

Podstawa do 

dysponowania daną 

osobą 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

................................., dnia .....................   ..................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 
Tabela oceny kwalifikacji i doświadczenia personelu Inżyniera 
Lp. 

Personel Inżyniera podlegający ocenie 
Współczynnik dla danej 

funkcji 

Maksymalna ilość punktów do 
otrzymania 

(kwalifikacje) 

Maksymalna ilość punktów 
do otrzymania 

(doświadczenie) 
1. Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu 0,16 4,0 12,0 
2. Inspektor branży sanitarnej – z-ca Inżyniera rezydenta 0,14 3,5 10,5 
3. Inspektor branży budowlanej 0,14 3,5 10,5 
4. Inspektor branży elektrycznej 0,14 3,5 10,5 
5. Inspektor branży AKPiA 0,14 3,5 10,5 
6. Inspektor branży drogowej 0,14 3,5 10,5 
7. Specjalista ds. finansowych - rozliczeniowiec 0,14 3,5 10,5 

Suma 1,00 25,0 75 
Procedury oceny: 
Doświadczenie zawodowe: ocenie podlega wyłącznie czas pełnienia odpowiedniej funkcji na kontrakcie 
realizowanym wg procedur FIDIC oraz sumaryczny koszt inwestycji w nadzorowanych wg procedur FIDIC 
kontraktach wg wzoru , gdzie n = 1÷7 

Suma punktów za doświadczenie zawodowe  
gdzie : Tx – czas pełnienia funkcji na kontrakcie przez daną osobę (ograniczenie do ostatnich 15 lat) 
cx- sumaryczna kwota inwestycyjna Projektów nadzorowanych przez daną osobę na przestrzeni ostatnich 
15 lat ograniczona do 0,5 miliarda zł.  Wf – współczynnik dla danej funkcji 
 
Kwalifikacje: 
Wykształcenie średnie  0 

Wykształcenie wyższe (licencjat) 5 

Wykształcenie wyższe pełne (mgr) 10 

Znajomość procedur FIDIC 8 

Znajomość oprogramowania do zarządzania projektem 7 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 25 

 
 gdzie n = 1÷7 

Wx – liczba punktów za kwalifikacje dla każdej osoby, 
Suma punktów za kwalifikacje:  
 
Suma punktów za kwalifikacje i doświadczenie personelu Inżyniera: 
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Załącznik nr 8 

 

Tabela oceny organizacja zespołu Inżyniera i metodologii 
– wypełnia komisja przetargowa 

 
Lp. 

Wyszczególnienie 
max. ilość 

punktów do 
uzyskania 

ocena pkt. 
danej oferty 

1. Schemat organizacyjny zespołu Inżyniera z uwzględnieniem 
zależności i komunikacji oraz usytuowania w organizacji firmy, 
organizacja pracy Inżyniera uwzględniająca kluczowe obowiązki 

50 
 

2. Dyspozycyjność personelu – przewidywane czasy pobytu  
na budowie kierownika zespołu i inspektorów nadzoru 

20 
 

5. Usytuowanie i wyposażenie biura Inżyniera w Łasku (odległość od 
placu budowy, sprzęt, oprogramowanie) 

10 
 

6. Rozstrzyganie sporów, roszczenia wykonawców w tym  
pod względem prawnym 

20 
 

Suma uzyskanych punktów 100 pkt  

 
 

 


