
  

 

 Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

NAZWA OFERENTA: ................................................................................................................................................ 

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

ADRES: .............................................................................................................................................................. 

POWIAT ........................................................ WOJEWÓDZTWO ................................................................ 

TEL./FAX/ E-MAIL ......................................................................................................................................... 

NIP............................................. REGON ............................................. KRS ................................................. 

BANK/ NR KONTA ...................................................................................................................................... 

Do:  

Instytut Metalurgii i In żynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie 
remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych 
Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie - etap I, oferuję realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Cena netto za całość przedmiotu umowy: ............................................................................................... PLN 

Cena brutto za całość przedmiotu umowy:      ....................................................................................... PLN 

Słownie brutto : .................................................................................................................................................. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ....................% tj. ..................................................PLN 

w tym: 

Przedmiot zadania Cena netto Cena brutto 

Część I wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnionymi 
pozwoleniami i uzgodnieniami …………………………… …………………………… 

Część II ocieplenie stropodachu …………………………… …………………………… 

Część III  likwidacja okien w laboratorium …………………………… …………………………… 

Część IV  wymiana drzwi i bram …………………………… …………………………… 

Część V wymiana obróbek blacharskich i parapetów …………………………… …………………………… 

Część VI  wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych …………………………… …………………………… 

Część VII  modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej …………………………… …………………………… 

Część VIII  przebudowa kominów wentylacyjnych …………………………… …………………………… 

Część IX  ocieplenie ścian zewnętrznych budynku …………………………… …………………………… 
 

Okres udzielonej gwarancji wynosi………………………………………………………..…………………………...……...……………,  

 
Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oferenta 



  

 

 
 

Jednocześnie oświadczamy, że: 
1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
2. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym również ze projektem 

umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń a warunki zostały przez nas zaakceptowane oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty  

3. oświadczamy, że oferta została sporządzona na podstawie: SIWZ, dokumentacji przetargowej, a oferowana cena 
obejmuje cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, które wykonamy zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 

4. oświadczmy, że materiały, urządzenia oraz wyposażenie będące podstawą do wyliczenia oferowanej przez nas 
ceny będą posiadały parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz w zestawieniu 
wybranych urządzeń i materiałów. 

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w 
dokumentacji, oświadczamy że : 
1) parametry  techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów 

wymienionych w dokumentacji projektowej, 
2) geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-

konstrukcyjne, 
3) nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 
4) nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu 

świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez 
Zamawiającego i Projektanta, 
 

6. Wadium w kwocie.................................................................PLN zostało wniesione w dniu................................................................ 

w formie..................................................................................................................................................................................................................... 

7. po zakończeniu postępowania wadium należy zwrócić.1 

Bank: ................................................................................................................................................................................... 

Nr konta ............................................................................................................................................................................. 

Inne ........................................................................................................................................................................................ 

8. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 

Imi ę i Nazwisko Wzór podpisu 

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

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

9. upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów) 
 

………………………………………………………………………………………………...........................…… które dołączamy do oferty. 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) .............................................................................................................................................................................  

2) ............................................................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................................................. 

4) ............................................................................................................................................................................. 

5) ............................................................................................................................................................................. 

6) ............................................................................................................................................................................. 

7) ............................................................................................................................................................................. 

8) ............................................................................................................................................................................. 

9) ............................................................................................................................................................................. 

 
Miejscowość, ............................................................................ dnia ............................................................................ 2016 r. 
 
 
 

…………………….…..…………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

                                                 
1 Wykonawca winien określić sposób zwrotu wadium 



  

 

 
 

Załącznik nr 2 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

ADRES…………………….………………………………………………………………………………................................................................... 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  wykonanie 
remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych 
Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie – etap I 
 
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość, ............................................................................ dnia ............................................................................ 2016 r. 
 
 
 
 
 
 

…………………….…..…………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

(Pieczęć Wykonawcy) 



  

 

 
 

Załącznik nr 3 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o braku podstaw do wykluczenia 

 
 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

ADRES…………………….………………………………………………………………………………................................................................... 

 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie 
remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych 
Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie – etap I: 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164). 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość, ............................................................................ dnia ............................................................................ 2016 r. 
 
 
 
 
 
 

…………………….…..…………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy) 



  

 

 
 

 
 

Załącznik nr 4 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej  

 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

ADRES…………………….………………………………………………………………………………................................................................... 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku z 
przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii 
Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie – etap I: 
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

 

1) .............................................................................................................................................................................  

2) ............................................................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................................................. 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole: 

         Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt  5 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 

 
 
 

Miejscowość, ............................................................................ dnia ............................................................................ 2016 r. 
 
 
 
 
 
 

…………………….…..…………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 



  

 

 
 
 

Załącznik nr 5 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

ADRES…………………….………………………………………………………………………………................................................................... 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz 
dydaktycznych Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie – etap I : oświadczamy, 
że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowaliśmy następujące zamówienia:  
 

Lp. 
Nazwa 

zleceniodawcy 
Rodzaj zrealizowanej 

robot 

Wartość robót, za którą 
wykonawca był 

odpowiedzialny [PLN]  
(Należy wpisać wyłącznie wartość 

odpowiadającą przedmiotowi 
zamówienia) 

Okres 
realizacji 

Nr dowodu 
określającego czy 
roboty te zostały 

wykonane w sposób 
należyty oraz 

wskazującego, czy 
ostały wykonane 

zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone 
1 2 3 4 5 6 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

W wyżej wymienionym wykazie należy wskazać co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę min. 150.000,00 
zł brutto, polegająca na wykonaniu termomodernizacji budynku. 
Dowodami o których mowa powyżej będą: 
1) poświadczenia, 2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1); 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane dostawy lub usługi wskazane w 
wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
 

Miejscowość, ............................................................................ dnia ............................................................................ 2016 r. 
 
 
 

…………………….…..…………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

(Pieczęć Wykonawcy) 



  

 

 
 
 

Załącznik nr 6 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  
 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

ADRES…………………….………………………………………………………………………………................................................................... 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz 
dydaktycznych Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie – etap I 
 

Imię i Nazwisko Szczegółowy zakres uprawnień 
Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowani 

osobą* 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Oświadczamy, że wyżej wskazane osoby posiadają uprawnienia. W przypadku wyboru mojej oferty uprawnienia 
te zostaną przedłożone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
*w przypadku, gdy wykonawca wskazuję osobę, któr ą będzie dysponował, należy oprócz informacji o podstawie do 
dysponowania osobą przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do 
wykonania zamówienia. 
Pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających, oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia powinno zawierać w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
** niepotrzebne skreślić 
 

Miejscowość, ............................................................................ dnia ............................................................................ 2016 r. 
 
 
 

…………………….…..…………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

(Pieczęć Wykonawcy) 



 
 

Załącznik nr 12 
 
 
 
 

TABELA ROZLICZENIOWA 
 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………....................... 

ADRES…………………….……………………………………………………………………................................................................... 

 

Dotyczy oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  
wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz 
dydaktycznych Instytutu Metalurgii In żynierii Materiałowej PAN w Krakowie – etap I 
 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Jednostka 

miary 
Cena 

jednostkowa 
Cena całkowita 

1. Termomodernizacja 
1.1. Projekt budowlany 
 Projekt kolorystyki elewacji    

Projekt budowlany     
Projekt wykonawczy wielobranżowy     
Specyfikację Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót   

   

Dokumentacja powykonawcza    
Kosztorys powykonawczy    
Opłaty administracyjne i koszty pozyskania 
np. map do celów projektowych 

   

Koszty nadzoru autorskiego    
1.2. Branża budowlana 
1.2.1. Roboty rozbiórkowe 
 demontaż obróbek blacharskich parapetów, 

okapów i pasów podrynnowych, 
   

demontaż rynien i rur spustowych z 
rynhakami i rurhakami, 

   

odkopanie podejść pod rury spustowe i 
demontaż, 

   

wykop wzdłuż ścian zewnętrznych 
budynków z oczyszczeniem ścian pod 
uzupełnienie izolacji p. wilgociowej i 
termicznej, 

   

skucie odparzonych tynków, (60% 
powierzchni), 

   

skucie wystających elementów parapetów 
zewnętrznych, 

   

frezowanie izolacji dachu z pianki 
poliuretanowej pod nową warstwę ze 
styropapy, 

   

demontaż czapek na kominach,    
demontaż balustrad zewnętrznych ~12m2,    
demontaż urządzeń klimatyzacyjnych 
zewnętrznych, 

   

demontaż logo i tablic informacyjnych,     
demontaż krat okiennych parteru budynku 
administracyjno biurowego, 

   

(Pieczęć Wykonawcy) 
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oczyszczenie elewacji wykonanej z 
okładziny kamiennej wraz z uzupełnieniem 
spoinowania 

   

1.2.2. Roboty termo modernizacyjne ścian 
 Termomodernizacja ścian zewnętrznych 

metodą BSO 
   

Ocieplenie ścian i wyprawa – cokół    
1.2.3. Roboty dekarskie 
 Uzupełnienie podlewek w spadkach pod 

parapety zewnętrzne i na gzymsach 
   

Wykonanie nowych obróbek i parapetów 
zewnętrznych z blachy powlekanej, 

   

Wykonanie nowej warstwy pokrycia dachu 
ze styropapy (dotyczy tylko budynku 
administracyjno biurowego), przed 
ułożeniem styropapy należy rozłożyć 
warstwę paroizolacyjną  wykonać kominki 
wentylacyjne. 

   

Montaż rynien i rur spustowych z blachy 
powlekanej, 

   

Montaż czyszczaków na RS.    
1.2.4. roboty fundamentowe i ziemne 
 Uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej 

murów fundamentowych 
   

Ocieplenie murów fundamentowych wraz z 
wyprawą lub płytkami 

   

Zasyp wykopów    
Uzupełnienie chodników i placów 
manewrowych (beton, kostka) 

   

Uzupełnienie trawników    
Wykonanie opaski chodnikowej    

1.2.5. Roboty inne 
 montaż wsporników pod klimatyzatory szt. 

20 ze stali nierdzewnej na elewacji budynku, 
   

podniesienie kominów poprzez ich 
nadmurowanie i uzupełnienie czapek 
kominowych wg rzutu dachu, 

   

uzupełnienie tynków na kominach,    
dostawa i montaż balustrad wykonanych z 
rur nierdzewnych m2 = 12,0, 

   

wymiana drzwi i bram zewnętrznych 
rozwieralnych na nowe ocieplone ~46m2, 

   

zamurowanie okien hali warsztatowej szt. 2 
~38m2, 

   

czyszczenie  elewacji wyłożonej okładziną 
kamienną metodą chemiczną z 
uzupełnieniem spoin, 

   

dostawa montaż i demontaż rusztowań    
1.2.6. Branża elektryczna 
 Nie dotyczy 
1.2.7. Branża wod Kan 
 Wykonanie nowych podejść pod RS szt. 8 

uwzględniających grubość ocieplenia 
(wymagane podejścia i rury spustowe bez 
etażowania) 

   

Montaż czyszczaków szt. 8    
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Montaż rur spustowych ∅ 110  szt.  8 o L= 
min 2 mb 

   

Montaż rynien ∅ 120  szt.  1 L ~72 mb    
1.2.8. Klimatyzacja  
 montaż zdemontowanych jednostek 

klimatyzacyjnych zewnętrznych, 
   

podłączenie do zasilania,    
uzupełnienie czynnika chłodniczego.    

1.2.9. Wentylacja  
 Montaż nowych kratek wentylacyjnych 

zamontowanych na elewacji ~10 szt. 
   

1.2.10
. 

CCTV 

 Nie dotyczy 
1.2.11
. 

Marketing (kaseton,) 

 Dostawa i montaż nowego kasetonu 
reklamowego z logo i nazwą (kaeton 
podświetlany taśmą LED z czujnikiem 
zmierzchowym o wymiarach 500x100 cm 

   

1.2.12
. 

Dodatkowe  

 zabezpieczenie osób i mienia związanych z 
pracą w obiekcie, utylizacja,  wywóz gruzu i 
śmieci, koszty związane ze zużyciem 
mediów i odprowadzeniem ścieków, koszty 
zaplecza i  tym podobne 

   

 
 
 
 
 

Miejscowość, ............................................................................ dnia ............................................................................ 2016 r. 
 
 
 
 
 
 

…………………….…..…………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


