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    Warszawa, 11 października 2021 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Zamawiający:  

 

Akademicki Związek Sportowy  

Warszawa 00-056, ul. Kredytowa 1A 
 

email: ksiegowosc@hotelgalion.pl 

numer NIP: 5260250989 

numer REGON: 000777237 

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 

na realizację Zadania inwestycyjnego pn.:  

 

Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej (dalej „Zamówienie”), 

 

 

I.Przedmiot zamówienia:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, 

zlokalizowanego w Gdańsku, ul. Stogi 20, dz nr 1/48 obręb 273S Krakowiec - Górki Zachodnie. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlano-wykonawczy wraz z 

załącznikami i częścią rysunkową. Zamawiający udostępnia zainteresowanym Wykonawcom 

pełną dokumentację projektową w swojej siedzibie - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego 

ośrodek w Gdańsku - Górki Zachodnie, ul. Stogi 20, 80-642  Gdańsk 

3. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną celem ustalenia 

wszelkich niezbędnych szczegółów i ujęcia wszystkich ryzyk w cenie oferty. Wszelkie koszty 

wizji lokalnej pokrywa Wykonawca.  

4. Po wykonaniu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (skan) spełniającą wymogi 

Prawa budowlanego i Umowy. 

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone i wbudowane materiały budowlane posiadały deklaracje, 

certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub inną dokumentację 

potwierdzającą, że spełniają wymagane prawem przepisy i normy, w tym w szczególności dla 

trawy syntetycznej wszystkie dokumenty szczegółowo wskazane w Projekcie budowlano-

wykonawczym. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

7. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji* jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia.  

* -  Ostateczny okres gwarancji wynikać będzie z oferty Wykonawcy. 

 

 

II. Termin realizacji zamówienia:   

 

Wymagane jest wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z zakończeniem procedury odbioru,  

w terminie do 30 listopada 2021r.    
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III. Termin i sposób składania ofert: 

 

1. Oferty, tj. wypełniony Formularz ofertowy z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia należy złożyć do dnia 20.10.2021 r. do godziny 10.00 na adres: AZS 

Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego ośrodek w Gdańsku - Górki Zachodnie, ul. Stogi 

20, 80-642  Gdańsk. 

2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie ww. terminu 

Zamawiający zweryfikuje treść złożonych ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć wypełnioną Tabelę elementów scalonych, 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający uzna, że warunek dotyczący wiedzy 

i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie 

wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch 

boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej, każde o powierzchni min. 1800 m2, na 

które Wykonawca uzyskał autoryzację producenta nawierzchni (wystawioną przez producenta 

na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z potwierdzeniem gwarancji 

udzielonej przez producenta). 

 

W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na druku stanowiącym Załącznik 

nr 3 do Zapytania, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały 

wykonane należycie  i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Zamawiający uzna, że 

warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował: 

 

a) Kierownikiem budowy: 

 posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

 posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie 

posiadanych uprawnień, o których mowa powyżej, w tym przy wykonywaniu co 

najmniej jednej roboty budowlanej, która obejmowała budowę boiska piłkarskiego. 

 

W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na druku stanowiącym 

Załącznik nr 4 do Zapytania; 

 kopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w Wykazie; 

 kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego osób wymienionych w Wykazie. 
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Uwaga: 

 Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy – 

Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 22 grudnia  2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

 Wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania muszą posiadać znajomość języka 

polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie; 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka 

polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, 

Inspektorami Nadzoru i Wykonawcami Robót 

 

2. Niezależnie od powyższego, Wykonawcy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

muszą wykazać, że:  

1) nie zalegają z opłacaniem podatków lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

2) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskali 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą 

oświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu podatków i składek ZUS, na Załączniku nr 6 do 

niniejszego Zapytania. 

 

V. Warunki rozeznania rynku: 

1. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

Cena winna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.  

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada czy ich oferty są zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym 

Zapytaniu. Oferty Wykonawców nie spełniających warunków lub niezgodne z treścią 

Zapytania podlegają odrzuceniu. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 

wyjaśnień na piśmie w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku nie złożenia 

przez Wykonawcę wyjaśnienia na piśmie w terminie określonym przez Zamawiającego oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu. 

5. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, na Załączniku nr 5 do 

Zapytania ofertowego.  

6. O wyborze i uznaniu oferty za najkorzystniejszą zadecyduje najwyższa ilość punktów 

przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt VI. Zamawiający dokona 

oceny ofert spośród złożonych ofert, które spełniają warunki określone w niniejszym 

Zapytaniu i nie podlegają odrzuceniu. 

7. O wynikach przeprowadzonego rozeznania rynku (dane Wykonawców, oferowane ceny) 

Zamawiający  poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyn, na każdym etapie postępowania - w szczególności unieważnienie postępowania 

może nastąpić, gdy ceny zaproponowane przez wykonawców będą wyższe od kwoty, jaka 

została przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia lub gdy wszystkie oferty 

podlegają odrzuceniu. 
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9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego.  

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W 

przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu kosztów 

przygotowania i złożenia ofert. 

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena zamówienia (brutto) - waga 60 % 

 

Ofercie z najniższą ceną przydziela się 60 punktów, pozostałe oferty otrzymują 

proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:  

 

Pc = (Cn : Cb) x  100 x 60% 

gdzie: 

Pc   - otrzymane punkty 

Cn – cena najniższa ze złożonych ofert 

Cb – cena badanej oferty 

 

2) Doświadczenie Wykonawcy – waga 20 % 

 

Punkty w niniejszym kryterium przydziela się w oparciu o poniższe zasady: 

 

Wykonawca, który wykonał więcej niż dwa boiska piłkarskie z trawy syntetycznej, każde o 

powierzchni min. 1800 m2, na które Wykonawca uzyskał autoryzację producenta nawierzchni 

(wystawioną przez producenta na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz 

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta) - otrzyma 20 punktów za każde 

dodatkowe boisko wykazane w Załączniku nr 3 do oferty spełniające wymogi określone w pkt 

IV.1 ppkt 1. 

 

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ww. kryterium – 20 pkt. 

 

3) Oferowany okres gwarancji wraz z serwisem (w miesiącach) – waga 20% 
 

Punkty w powyższym kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: 

 

Gw = (Go : Gmax) x 100 x 20%, 

gdzie: 

Gw – Ilość punktów przyznanych badanej ofercie 

Go – oferowany okres gwarancji wraz z serwisem w badanej ofercie 

Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji wraz z serwisem spośród ofert podlegających 

ocenie 

   

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ww. kryterium – 20 pkt 

 

 Uwaga: 

1) Zgodnie z zapisem w pkt I.7 Zapytania – oferowany okres gwarancji nie może być 

krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

Natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji to 60 miesięcy. W przypadku 

zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres 

maksymalny, tj. 60 miesięcy. 

 

 Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ww. kryterium – 20 pkt 
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2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu  

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 

punktów na podstawie ww. kryteriów. 

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

uzyskają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

VII. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie żąda wadium 

 

IX. Wymagania dotyczące Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

X. Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Zapytania. 

 

XI. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przynależności 

do grupy kapitałowej, według wzoru na druku stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania  

2. Wykaz robót – wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania 

3. Wykaz osób – wzór stanowi załącznik nr 4 do Zapytania 

4. Kopie uprawnień budowlanych dla osób wymienionych w Wykazie osób; 

5. Kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność osób wymienionych w 

Wykazie osób do właściwej Izby samorządu zawodowego  

6. Wypełnioną Tabelę elementów scalonych – załącznik nr 2 do Zapytania  

7. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłaceniu podatków i składek ZUS – załącznik nr 6 do 

Zapytania 

 

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

Rafał Zakrzewski, e-mail: rafalzakrzewski@hotelgalion.pl 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

OFERTA 
 

 

1.1. Pełna nazwa Wykonawcy oraz adres 

 

 

1.2. Regon, NIP, KRS (jeżeli dotyczy) 

 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu/ nr faksu  

Adres e-mail  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z dnia 08.10.2021r., na realizację Zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej”, prowadzone przez Zamawiającego - 

Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny - składamy następującą ofertę: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą wyceną: 

 

 

      

Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia 

   

Cena netto 
Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1. Budowa boiska do piłki nożnej z 

trawy syntetycznej 

   

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (słownie) ……………zł ………brutto 

 

2. Kalkulacja ceny oferty zawarta jest w Tabeli Elementów Scalonych, którą składamy wraz z 

niniejszą ofertą.  

3. Oferujemy termin wykonania Przedmiotu zamówienia zgodny z warunkami Zapytania 

ofertowego.  

4. Oświadczamy, że zaoferowana przez nas cena obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w pkt I Zapytania ofertowego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy – załącznik nr 8 do Zapytania 

ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na 

warunkach tam zawartych. 

7. Wyrażamy zgodę na warunki płatności zaproponowane przez Zamawiającego. 

8. Oferujemy okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia ………… miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku wystąpienia usterek/wad – od 

terminu podpisania protokółu ich odbioru . 
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9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony od 

terminu składania ofert wskazanego w SIWZ. 

10. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części 

przedmiotowego zamówienia:  ………………………………………………… * 

Uwaga: należy podać części zamówienia, nazwy i adresy podwykonawców. 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki do oferty: 

1) Tabela elementów scalonych 

2) Wykaz wykonanych robót 

3) Wykaz osób 

4) Kopie uprawnień budowlanych dla osób wymienionych w Wykazie osób; 

5) Kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osób 

wymienionych w Wykazie osób 

6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przynależności do grupy kapitałowej  

7) Oświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu podatków i składek ZUS 

 

 

  ………………………………………… 

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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  ................................................................ 

 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej” 

Lp. Elementy i rodzaje robót Wartość zł (netto) 

1 Roboty ziemne – wymiana gruntu  

2  Boisko podbudowa  

3  Boisko nawierzchnia  

4  Wyposażenie   

5  Chodniki i stojaki na rowery  

6  Ogrodzenie (piłko-chwyty)  

7  Trawniki  

 Ogółem (bez VAT)  

            Podatek VAT 23%  

    Ogółem brutto  

 

Uwaga! 
Tabelę Elementów Scalonych należy opracować posługując się opisem przedmiotu Zapytania ofertowego 

na który składają się: 

 Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego - Przedmiar Robót (dokument pomocniczy) 

 Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego – Projekt Budowlano – Wykonawczy 

 Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego – Rysunki do PBW 

 

 

 

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

miejscowość i data        podpis  osoby/osób uprawnionej/-ych  

     do reprezentowania Wykonawcy 
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  Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ 

robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 

dotyczy:  postępowania na realizację Zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej 

z trawy syntetycznej” 
 

 

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące zadania: 

 

L.p. 

Nazwa zadania 

(roboty 

budowlanej) 

 

Zakres rzeczowy   

 

Wartość brutto 

(w PLN)  
Data wykonania 

(od …… do……) 
Miejsce 

wykonania 

 

1) Nazwa 

Inwestora/ 

Zamawiającego,  

 

2) Nazwa 

Wykonawcy 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

Uwaga 

Do Wykazu należy załączyć dowody określające czy podane roboty zostały wykonane należycie  i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

 

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

miejscowość i data        podpis  osoby/osób uprawnionej/-ych  

     do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

 

 
 

Znak postępowania: ZP/OL 
 

 

WYKAZ OSÓB, 

 którymi dysponuje Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia 

 
dotyczy: postępowania na realizację Zadania inwestycyjnego pn.:  

„Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej” 

 

 
 

Lp. Nazwisko i imię 

Kwalifikacje 

zawodowe  

(w tym posiadane 

uprawnienia) 

 

Zakres wykonywanych 

czynności/ planowana funkcja w 

realizacji zamówienia 

 

Doświadczenie 

zawodowe  

(opis , okres od – do) 

1     

 

 

 

Uwaga! 

Do Wykazu należy dołączyć: 

1) kopie uprawnień budowlanych osoby wymienionej w Wykazie; 

2) kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby wymienionej w 

Wykazie 

   

 

 

 

 

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

miejscowość i data         podpis  osoby/osób uprawnionej/-ych  

      do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 
 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do  Zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na realizację Zadania inwestycyjnego pn.:  

„Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej” 

 

 

1.  Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam (oświadczamy), że:  

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

2. Oświadczam (oświadczamy), że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) nie jest członkiem grupy 

kapitałowej * 

3. Oświadczam (oświadczamy), że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) jest członkiem grupy 

kapitałowej * 

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty: * 

* - niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

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

  miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej/-ych  

     do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 
 *- Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021, poz. 275 ze zm.) pod pojęciem grupa 

kapitałowa - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 

tym również tego przedsiębiorcę. 

 Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem przedsiębiorca – rozumie się ozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), a także: 

1) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 

2) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego 

zawodu, 

3) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające 

kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

4) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji; 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

dotyczące Zadania inwestycyjnego pn.:  

„Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej” 

 

 

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam (oświadczamy), że Wykonawca:  

 

1) nie zalega z opłacaniem podatków,* 

/ uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,* 

2) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,* 

/ uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu* 
 

 

* - niepotrzebne skreślić 

(w przypadku uzyskania zwolnienia, odroczenia,  

rozłożenia na raty dołączyć odpowiedni dokument) 

 

 

 

 

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

  miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej/-ych  

     do reprezentowania Wykonawcy 

 

  

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 


