
Numer sprawy: A.I.271-16/17                                                                              Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 

                    Zamawiający: 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii  

Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Wykonawca: 
 
………………………………………….. 

……………………………………..…… 
(pełna nazwa/firma, adres)  
 

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

reprezentowany przez: 
 
…………………………………………...….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

.......................................................................  
(województwo) 
 

..................................................................... 
(e-mail) 
 

....................................................................... 
(internet www): 
 

.......................................................................  
(telefon) 
 

.....................................................................  
(fax – jeżeli posiada) 
 

A. 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji 

Inwestora zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozwój Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony 

zdrowia w kontekście zmieniającej się  sytuacji demograficznej i epidemiologicznej poprzez 

rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego  budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, 

oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji wraz z 

funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni 

RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal 

chorych w tym izolatkę zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 n działce nr 228/2 obr.9 

Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 
 

1. Cena za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi: …………..…………. zł brutto. 

Na wynagrodzenie, o którym mowa w pkt A.1 (powyżej) składają się: 

a) 4% wynagrodzenia - za wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności koniecznych do 

przygotowania zadania inwestycyjnego oraz do przygotowania i przeprowadzenia przez 

Zamawiającego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych (§ 11 ust. 

3 pkt 1 wzoru umowy); 
 
 
 
  ………………………………………… 

(podpis) 



b) 96% wynagrodzenia - za sprawowanie bieżącego nadzoru inwestycyjnego w trakcie 

wykonywania robót budowlanych przez ich wykonawcę, należna po dokonaniu odbioru 

końcowego robót budowlanych (§ 11 ust. 3 pkt 2-3 wzoru umowy). 
 

w tym stawka VAT: ..…. %. 

 

2. Dodatkowe doświadczenie Kierownika Zespołu (tkzw. Eksperta Zespołu/Koordynatora) - pozyskane 

w okresie ostatnich 5 lat – w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu /Koordynatora Czynności 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu /Rezydenta Kontraktu, tj. w zarządzaniu 

i nadzorowaniu inwestycji polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie bloku 

operacyjnego, przy wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (brutto) dla każdej z inwestycji 

podanych w tabeli:      
                  

    

Lp. 

 

Imię i Nazwisko  

(jedna osoba) 

 

Osoba pełniąca funkcję 

Kierownika Zespołu (tkzw. 

Ekspert Zespołu/ 

Koordynator Czynności 

Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego/Inżynier 

Kontraktu /Rezydent 

Kontraktu) 

Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu /Koordynatora Czynności Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu /Rezydenta Kontraktu, tj. w zarządzaniu 

i nadzorowaniu inwestycji polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie bloku 

operacyjnego 

Nazwa oraz adres inwestycji 

 

[budowa i/lub przebudowa i/lub rozbudowa bloku 

operacyjnego 

Wartość robót  

 

(nie mniejszej niż  

5 000 000,00 zł 

brutto każda) 

Termin realizacji 

inwestycji  

 

Od – do  

 

(miesiąc/rok) 

1 

 

 

……………………………… 

 

(należy wskazać tylko jedną 

osobę) 

 

 

Nazwa inwestycji 

 

 

 

………………………………………………………… 

 

Adres: 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………
(minimum 5 000 

000,00 zł brutto) 

Od  

 

……..…………. 

 

do  

 

…………..……. 

2 

Nazwa inwestycji 

 

 

 

………………………………………………………… 

 

Adres: 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………
(minimum 5 000 

000,00 zł brutto) 

Od  

 

……..…………. 

 

do  

 

…………..……. 

3 

Nazwa inwestycji 

 

 

 

………………………………………………………… 

 

Adres: 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………
(minimum 5 000 

000,00 zł brutto) 

Od  

 

……..…………. 

 

do  

 

…………..……. 

4 

Nazwa inwestycji 

 

 

 

………………………………………………………… 

 

Adres: 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………
(minimum 5 000 

000,00 zł brutto) 

Od  

 

……..…………. 

 

do  

 

…………..……. 

 

 
 
 
………………………………………… 

                                (podpis) 



 

5  

Nazwa inwestycji 

 

 

 

…………………………………………………………… 

 

Adres: 

 

…………………………………………………………… 

 

……………………
(minimum 5 000 

000,00 zł brutto) 

Od  

 

……..…………. 

 

do  

 

…………..……. 

 

Uwaga: Wykonawca w tabeli powyżej powinien wskazać maksymalnie 5 inwestycji, a w przypadku wskazania 

większej ilości inwestycji (6 lub więcej) - Zamawiający przy przyznawaniu punktów, w kryterium oceny ofert 

zbada i weźmie pod ocenę wyłącznie pierwszych 5 podanych w tabeli inwestycji.  

                   

B. 

1. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z pkt 4.13. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz ich nazwa (wypełnić 

tylko jeżeli dotyczy): .....................................................................................................................................  

3. Warunki płatności: zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz pozostałe dokumenty został 

przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że podmiot który reprezentuje jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą * 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuje nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą * 

* Należy wybrać właściwe. 

7. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: 

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

 
 

 

 
 

 

 
 

            ………………………………………… 
(podpis) 


