
DRUK NR 1 

 
 

Nazwa i adres wykonawcy 
REGON I NIP 

 
 
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                  al. Kopernika 7 
           88-100 INOWROCŁAW  

      
 
 

         O F E R T A  Z  D O K U M E N T A M I 
 

 

WYKONANIE PRZEGLĄDU WRAZ Z NAPRAWĄ, WYMIANĄ ORAZ CZYSZCZENIEM BUDEK 
LĘGOWYCH DLA PTAKÓW ORAZ SCHRONÓW DLA NIETOPERZY (ZAMONTOWANYCH NA 

BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI LUB NA DRZEWACH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI) 

 

OŚWIADCZENIA I POTWIERDZENIA 
 

Oświadczam, że : 

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 9 ust. 1 oraz moja oferta nie podlega 

odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych § 12 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień 

na dostawy i roboty budowlane”. 
 

Jednocześnie : 

1. potwierdzam wykonanie zamówienia odpowiednio zgodnie ze SIWZ oraz wymogami 

wynikającymi z przepisów prawa (w szczególności zgodnie z zapisami wynikającymi z decyzji 

wydanych przez RDOŚ w Bydgoszczy – zał. NR 2 do SIWZ), 

2. potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów objętych ofertą, połączonej                                        

z weryfikacją zakresu rzeczowego robót / usług wynikającego z załączonych do SIWZ 

druków, rysunków, opisów, itp. 

3. potwierdzam ujęcia w koszcie robót / usług pełnego zakresu rzeczowego zgodnego 

odpowiednio ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przeprowadzoną wizja lokalną 

połączoną z weryfikacją zakresu rzeczowego robót / usług wynikającego z załączonych do 

SIWZ druków, rysunków, opisów, itp. 

4. potwierdzam stałość cen robót / usług i materiałów przez cały okres realizacji zamówienia, 

5. wyrażam zgodę na wyłączenie możliwości przeprowadzenia rozliczenia powykonawczego                       

z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót / usług zaniechanych i niewykonanych oraz 

wprowadzenia kosztu robót / usług dodatkowych potwierdzonych wyłącznie protokołem 

konieczności odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub Inspektora Technicznego w oparciu o 

kalkulację cenową sporządzoną na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie, 

6. potwierdzam możliwość wykonania zamówienia (siłami własnymi), 

7. potwierdzam 30-dniowy termin płatności liczony od daty złożenia faktury w siedzibie 

Spółdzielni, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i dokumentów 

rozliczeniowych dla danego etapu robót / usług, 

8. potwierdzam termin wykonania usług – zgodnie z pkt V SIWZ, 

9. potwierdzam udzielenie gwarancji na okres 2 lat, 

10. potwierdzam udzielenie GWARANCJI JAKOŚCI na warunkach określonych w SIWZ 

11. oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji i przyjmuję ją bez zastrzeżeń, w tym 

również w zakresie istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy,  

12. zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ,  



13. upoważniam Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu do przeprowadzenia wszelkich 

badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia 

wszelkich aspektów mojej OFERTY Z DOKUMENTAMI,  

14. oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w OFERCIE Z DOKUMENTAMI są 

prawdziwe (i że jestem świadom tego, że za udzielenie nieprawdziwych informacji będę ponosił 

odpowiedzialność zgodnie z art. 233 § 1 KK, w związku z art. 233 § 6 KK). 

15. Wadium w kwocie ……………………….…………………………………………………………………….. 

zostało wniesione w dniu …………………….. w formie …………………………………………………… 

16. Zobowiązuję się do uregulowania w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy  w formie ............................................................. w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie. 

17. W załączeniu : .......... DRUKÓW i .......... stron dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków określonych w specyfikacji. 

 

    

 

 

 

 

data ................................................                      .............................................................................. 

                                                                                  podpis(y) osób reprezentujących Wykonawcę 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUK NR 2 

       Nazwa i adres wykonawcy 
REGON I NIP 

                                                                                               Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                                                                                                 al. Kopernika 7 

              88-100   INOWROCŁAW 

 

O F E R T A   C E N O W A  
 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w prasie, na stronie internetowej Spółdzielni oraz                                           
w siedzibie Spółdzielni na wykonanie : 
 

 

WYKONANIE PRZEGLĄDU WRAZ Z NAPRAWĄ, WYMIANĄ ORAZ CZYSZCZENIEM BUDEK 
LĘGOWYCH DLA PTAKÓW ORAZ SCHRONÓW DLA NIETOPERZY (ZAMONTOWANYCH NA 

BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI LUB NA DRZEWACH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI) 

 

składam ofertę cenową dla przedmiotu zamówienia jak w tytule.  

1. CENA OFERTY ostateczna i niezmienna (z podatkiem VAT) obejmująca całkowity koszt 
wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z poniższą tabelą wynosi : 
 

KALKULACJA SPORZĄDZONA W OPARCIU O CENY BRUTTO 

I. Czyszczenie i kontrola stanu budek lęgowych oraz kontrola stanu 
mocowania budek do elewacji / drzew 

Cena jednostkowa Ilość RAZEM 

 
x 614 sztuki = 

 

II. Kontrola stanu schronów dla nietoperzy oraz kontrola stanu                    

mocowania schronów do elewacji 

Cena jednostkowa Ilość RAZEM 

 
x 41 sztuk = 

 

III. Wykonanie niezbędnych prac naprawczych (poprawa mocowania budek lub 

schronów do elewacji, wymiana drzwiczek, naprawa daszku) 

Cena jednostkowa dot. poprawy mocowania 

budki do elewacji  
  

 

  

Cena jednostkowa dot. poprawy mocowania 

budki do drzewa 
  

 
  

Cena jednostkowa dot. poprawy mocowania 

schronu do elewacji 
  

   

Cena jednostkowa dot. wymiany drzwiczek                  

w budce lęgowej 
  

   

Cena jednostkowa dot. naprawy daszku (np.              

w zakresie wymiany lub uzupełnienia pokrycia)  
  

   

Średnia cena jednostkowa                              
wykonania prac naprawczych                            

(średnia arytmetyczna z pól nr 5, 6, 7, 8 i 9) 
Ilość RAZEM 

 

 

x 66 sztuk 

(10 % całk.ilości 

budek i schronów) 

 

 

(pole nr 5) 

(pole nr 7) 

(brutto) 

(brutto) 

(pole nr 9) 
(brutto) 

(brutto) (brutto) 
(pole nr 11) (pole nr 10) 

(brutto) 
(pole nr 8) 

(cena jednostkowa dla budek) (pole nr 2) 
(brutto) 

(cena jednostkowa dla schronów) (pole nr 4) 
(brutto) 

(pole nr 1) 

(pole nr 3) 

(pole nr 6) 



* wybrać odpowiednie i wpisać w wykropkowanym miejscu 

 

IV. Wymiana zniszczonych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy 

Cena jednostkowa dot. budki dla wróbla   

   

Cena jednostkowa dot. budki dla jerzyka   

   

Cena jednostkowa dot. budki dla kawki   

   

Cena jednostkowa dot. budki dla szpaka   

   

Cena jednostkowa dot. schronu dla nietoperza   

   

Średnia cena jednostkowa                              
wymiany budki / schronu                          

(średnia arytmetyczna z pól nr 12,13,14,15 i 16) 
Ilość RAZEM 

 

 

x 66 sztuk = 

(przyjęto 10 % 

całk.ilości budek 

i schronów) 

 

 

ŁĄCZNIE : 

(Suma wartości z pól nr 2, 4, 11 i 18) 

 

 

 

 

V. Potwierdzam stałość cen usług i materiałów przez cały okres realizacji zamówienia. 

 

JEDNOCZEŚNIE : 

1. oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji i przyjmuję ją bez zastrzeżeń, w tym 

również w zakresie istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, 

2. oświadczam, że (jestem / nie jestem)* ……………. płatnikiem VAT. 

3. upoważniam Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu do wyjaśnienia wszelkich 

aspektów mojej oferty cenowej. 

 
 
 
 

data ................................................                           .............................................................................. 

                                                                                      podpis(y) osób reprezentujących Wykonawcę 

 
 
 
 
 
 
 

(pole nr 12) 
(brutto) 

(pole nr 13) 
(brutto) 

(pole nr 14) 
(brutto) 

(pole nr 16) 
(brutto) 

(brutto) (brutto) 
(pole nr 18) (pole nr 17) 

(brutto) 
(pole nr 19) 

(brutto) (pole nr 15) 



 

DRUK NR 3 

D O Ś W I A D C Z E N I E   Z A W O D O W E 
 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy  .................................................................................................................................... 
 
telefon ....................................... fax .................................... e-mail ......................................................... 
 
 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.  
 

Rodzaj 
robót/usług 

Miejsce 
wykonania 

Podmiot 
zlecający 

zamówienie 

Zakres              
robót / usług 

Okres  
realizacji  

robót / usług 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

RAZEM : 
    

 
 
 
 

 
 

Dla robót / usług wyszczególnionych na druku DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE w tabeli wskazane 

jest załączenie referencji od innych zamawiających (z podaniem ilości i wartości wykonanych prac) 

potwierdzających wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia (lub o podobnym profilu, 

charakterze i wielkości) z należytą starannością.  

 

Osoba odpowiedzialna (ze strony Firmy) za realizację zadań, w przypadku wyłonienia przedmiotowej 

Firmy jako Wykonawcy robót / usług w przetargu nieograniczonym : ……………………………………… 

 
 

data   ................................................                          .............................................................................. 
                                                                          podpis(y) osób reprezentujących Wykonawcę 


