Gdańsk, 5.06.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy wykonania pomiarów georadarowych w Konkatedralnej Bazylice Wniebowzięcia NMP w
Gdańsku)

I. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
ul. Podkramarska 5
80-834 Gdańsk
http://bazylikamariacka.gdansk.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pomiarów georadarowych (GPR) w KATEDRALNEJ BAZYLICE
WNIEBOWZIĘCIA NMP sondą ekranowaną 500 MHz do głębokości 6 m w siatce 1 na 1 m, mająca na
celu rozpoznanie pustych przestrzeni pod podłogą (posadzką) kościoła oraz innych anomalii
wskazujących na pochówki, krypty i inne obiekty archeologiczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 W ramach usługi Zleceniobiorca wykona:
a)
pomiary georadarowe w ilości 6700 m bieżących,
b)
przetwarzanie pomiarów,
c)
interpretację pomiarów,
d)
opracowanie raportu składającego się z części tekstowej opisującej metodykę i wyniki prac oraz
z części graficznej na którą będą się składały profile georadarowe oraz rzut poziomy kościoła z
naniesionymi obiektami
2.2 Usługa objęta przedmiotem niniejszego zamówienia musi być wykonywana osobiście przez
Wykonawcę.
2.3 Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury bądź innego
dokumentu księgowego. Podstawą do wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu
umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak i przez zewnętrzne
podmiotów kontrolujące.
2.5 Kod CPV: 71351720-6 – Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych
III. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca wykona zamówienie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
2. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, w realizacji co najmniej 2 usług pomiarowych z dziedziny archeologii oraz 2
usług pomiarowych z dziedziny geologii.
Referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie wykazanych robót winien być
załączony do oferty. Dokumentami, o których mowa powyżej są dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, bądź
oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu wykazanych robót ze wskazaniem danych
podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane. W przypadku złożenia oświadczenia Zamawiający
zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania roboty bezpośrednio u podmiotu, na rzecz
którego roboty były wykonane.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje sondą ekranową 500 MHz.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu;
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
c) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych
d) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
f) jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
2. Dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienie warunku:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wymagane jest załączenie do oferty aktualnego oświadczenia Wykonawcy, iż nie zalega z
opłacaniem podatków oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Wymagane jest złożenie Oświadczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik 2
(Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku powiązań osobowych i
kapitałowych, jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy złoży Oświadczenie).
4. Wykaz wykonanych usług przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Referencje, zaświadczenia lub świadectwa potwierdzające Zamawiającemu należyte wykonanie
wykazanych usług.
6. Wykaz sprzęty wykonany zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub
wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której
Zamawiający ww. dokument może pobrać – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów,
załączników, oświadczeń) mających wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie

VII. ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na
adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka Pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku,
ul. Podkramarska B, 80-834 Gdańsk
Tel: 512 853 736
E-mail: zamowienia@bazylikamariacka.gdansk.pl
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
zapytanie ofertowe.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę upublicznia się na stronie internetowej zamawiającego.
Zapytanie ofertowe wraz ze zmianami upublicznione zostanie również w Bazie Konkurencyjności
Funduszy Europejskich.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Lucyna Maternicka, e-mail: zamowienia@bazylikamariacka.gdansk.pl

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przygotowanie oferty
•

•

•
•
•

Oferta musi obejmować całość zmówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami
zawartymi w zapytaniu ofertowym.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu
ofertowym oraz formularz oferty.
Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na
papierze, muszą być podpisane przez Wykonawcę w taki sposób aby możliwe było odczytanie
podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką).
Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę.
Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.
Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem

•

lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych
dokumentów poświadczonych przez notariusza.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i inne koszty ponosi Wykonawca

2. Opakowanie oferty
a. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
b. Koperta musi zostać opatrzona - imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem
(siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu Wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym
napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do
Zamawiającego, oraz napisem: „Usługę pomiarów georadarem”

wzór koperty:
Nadawca:
…………………………
(nazwa i adres Wykonawcy/pieczęć/)
Adresat:
Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
ul. Podkramarska 5
80-834 Gdańsk
OFERTA NA:
„Usługę pomiarów georadarem”

•

Zmiana i wycofanie

a. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do
składania ofert.
b. Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i
dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKAŁDANIA OFERT
1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 9.06.2017r. do godz.15.00, na adres
Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
Czas urzędowania: 8.00-15.30, w dniach od poniedziałku do piątku.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi po terminie ich składania w siedzibie Zamawiającego.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.
3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy
do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług
niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy,
wynikające z kalkulacji ceny.
5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich czynności objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych
(PLN).
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
• oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
• złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
• oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
UWAGA: W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów lub ich braku Wykonawca ma
prawo do jednokrotnego poprawienia oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod
rygorem odrzucenia oferty.
3. Kryteria oceny ofert
3.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena – 100
3.2. Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi
zasadami:
1) Cena:
C =Cn/Cb x 80
gdzie:
C – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty

Cb – cena badanej oferty

4. Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe.
Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich
poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich
poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.

2. O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
• ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert;
• złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
3 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni
postępowanie.
4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
• wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
• Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego uproszczonego zawierającego ceny jednostkowe
i wartość robót.
8.. Termin i miejsce podpisania umowy:
• Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego lecz nie później
niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy.
Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
9. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy
wersję szczegółową kosztorysu ofertowego, który służył Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.
Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia i będzie
podstawą fakturowania częściowego. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu
komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym
wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu.

XV. ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień w zawartej umowie
wprowadzonych aneksem, takich jak:
1) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych
wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy;
2) zmiany terminu wykonywania zamówienia (w przypadku, gdy wystąpią obiektywne przeszkody
uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego
harmonogramu);
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia (zmiana wyłącznie w zakresie niepowodującym zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy).
4) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w zależności, czy ilość profili georadarowych (GPR) wzrośnie lub
zmaleje w stosunku do podaje w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych
zmian.
XVI. DODATKOWE POSTANOWIENIA
Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom prawo zamówień publicznych i prowadzone jest na
zasadach określonych przez Zamawiającego.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 1
…………………………., dnia ………………….. 2017 r.
(miejscowość)

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tel./faks:
………………………………………………………
email:
………………………………………………………..
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na”, składamy niniejszą ofertę.
1. Za usługę pomiarów georadarem projektu, będącego przedmiotem zamówienia, proponujemy
wynagrodzenie za każdy metr bieżący pomiaru w wysokości:
cena netto : ………………………………………zł.
słownie:
…………………………………………………………………………………………
podatek VAT ……………………………………. zł.
słownie:
…………………………………………………………………………………………
cena brutto: ……………………………………… zł.
słownie:
…………………………………………………………………………………………
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że:
•
•
•
•

Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje w terminie umożliwiającym złożenie kompletnej
oferty.
Pozostajemy związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania
ofert.
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
a)
b) ..................................................................

..................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik 2

…………………………., dnia ………………….. 2017 r.
(miejscowość)

…………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż:
a) Posiadam wiedzę i doświadczenie,
b) Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegam wykluczeniu,

………………………………………………………….
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik 3
…………………………., dnia ………………….. 2017r.
(miejscowość)

………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Oświadczamy, że wykonałem następujące usługi:
LP

Nazwa Przedmiot usług wraz z Data wykonania
roboty jej krótkim opisem*

Początek
(data)

Odbiorca/Inwestor (nazwa,
adres, nr tel. do
kontaktu)

Zakończenie
(data)

Pomiary w dziedzinie archeologii
1

2

Pomiary w dziedzinie geologii
1

2

* Przedmiot i opis wykonanych usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu
ocenę wymagań.

……………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik 4
…………………………., dnia ………………….. 2017r.
(miejscowość)

………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę w postępowaniu świadczenie usług pomiarów georadarem oświadczam, że dysponuję*/będę dysponował* następującym sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania
zamówienia:
Opis sprzętu
Ilość sztuk
Forma władania1

(*) niepotrzebne skreślić

...............................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

1

określić, czy jest to sprzęt będący własnością Wykonawcy, czy Wykonawca nim dysponuje lub
będzie dysponował. W przypadku gdy Wykonawca będzie nim dysponował należy do oferty załączyć
pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia
narzędzi i urządzeń.

