
      Załącznik nr 1  do warunków konkursu 

                                                                                                     Znak sprawy: A.I.271 –14 /15                                                                                                                      
………………………………… 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

         Nazwa (firma) Wykonawcy:  

 

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

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

…………….      

Adres Wykonawcy: 

ul. ............................................................................................................................................................. 

kod ................................ miejscowość ................................................................................... 

powiat ......................................................                        województwo ................................. 

Regon ......................................................                        NIP ..........................................  

e-mail .............................@ .............. ….                         Internet: ............................................ 

Telefon: ...................................................         Fax: ......................................... 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu Konkursu na: 

 

„KONKURS OFERT  NA WYKONANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI 

ENERGETYKI CIEPLNEJ DLA KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILTIACJI I 

ORTOPEDII 

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu, składam ofertę na Wykonanie koncepcji 

modernizacji energetyki cieplnej dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

(załącznik nr 1), na łączną kwotę  : 

 

cena netto   ......................... …………………………………………………… 

(słownie: ..................................................................................................  zł) 

podatek VAT w kwocie .................................................................. zł 

cena brutto   ......................... …………………………………………………… 

(słownie: ................................................................................................... zł) 

Oświadczam, że: 

a) jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

b) jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia  konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania 

konkursowego          i wyniku konkursu. 

d) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 

e) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

f) dysponuję audytorem, który będzie brał udział w realizacji zamówienia. 

g) dysponuję minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia WKZ do kierowania robotami 

budowlanymi w obiektach zabytkowych lub posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę 

na budowie przy nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych nieruchomych 

h) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia. 



 
 

Załączniki : 

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Wydruk z 

Centralnej Informacji Krajowego  Rejestru Sądowego 

2. Poświadczenie wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od daty składania ofert, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie wykonali należycie co 

najmniej: 

 min. 1 dokumentacji projektowo- kosztorysowych modernizacji systemu 

grzewczego obiektów szpitalnych zawierających modernizację źródła ciepła o 

mocy min. 0,8 MW wraz z siecią cieplną, modernizację instalacji c.o. z 

zastosowaniem zaworów regulacyjnych oraz instalację kolektorów słonecznych. 

 min. 1 dokumentacji projektowo- kosztorysowych modernizacji systemu 

grzewczego obiektów szpitalnych zawierających modernizację źródła ciepła o 

mocy min. 0,8 MW wraz z siecią cieplną, modernizację instalacji c.o. z 

zastosowaniem zaworów regulacyjnych oraz instalację fotowoltaiczną. 

 Wykonanie min. 2 dokumentacji projektowo- kosztorysowych instalacji modułów 

fotowoltaicznych o mocy min. 60 kW z których przynajmniej jedna została 

zrealizowana. 

 Wykonanie min. 2 dokumentacji projektowych zawierających instalację modułów 

hybrydowych o mocy min. 20 kW, z których min. 1 została zrealizowana. 

 Wykonanie min. 1 audytu energetycznego stanowiącego podstawę sporządzenia 

wniosku o dofinansowanie środków finansowych z WFOŚ lub UE.  

 

 

Powyższe wymagania ma spełnić każda wskazana usługa.  
 

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

 

 
………………………………………………… 

Data i podpis osoby(osób) upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 


