
 
 

 

Załącznik 3 
 

Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym z dnia 13.03.2017 r. w sprawie 

realizacji zaprojektowania i budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z załącznikami. 

Uznajemy się związani określonymi w ww. dokumentach zasadami postępowania.  

2. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu ofertowym. 

3. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie i na 

warunkach wymienionych we wskazanym w pkt. 1 zapytaniu ofertowym. Oferowane 

wynagrodzenie  ryczałtowe na wykonanie wszystkich robót objętych zapytaniem (cena ofertowa 

brutto) zawiera wszelkie opłaty i podatki, jak również inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które 

mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od miejsca ich powstania, 

a ponadto ma charakter stały i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY się do udzielenia gwarancji na okres co najmniej 2 lat od dnia uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na …………………. 

miesięcy. 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu zapytania, a w szczególności 

z programem funkcjonalno-użytkowym. Uzyskaliśmy też wszelkie niezbędne informacje odnośnie 

ilości i rodzaju robót  i przyjmujemy zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń. 

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 30.04.2017 r. 

8. OŚWIADCZAMY, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia 

określonym w pkt. II zapytania ofertowego z dnia 13.03.2017 r. 

9. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi objętymi zamówieniem. 

10. OŚWIADCZAMY, że posiadamy wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

11. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

12. OŚWIADCZAMY, że wszelkie czynności podejmowane w związku z umową na realizację prac  

wykonywane będą z dochowaniem należytej staranności oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk, 

a ponadto będą zgodne z prawem polskim i prawem wspólnotowym z uwzględnieniem 



 
 

 

aktualizowanych przepisów i procedur postępowania w procesie inwestycyjnym, normami i sztuką 

budowlaną. 

13. OŚWIADCZAMY, że planowany do zaangażowania personel spełnia wymogi formalne konieczne do 

prawidłowej realizacji umowy. 

14. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zabezpieczenia wykonania umowy poprzez: 

 wpłatę kwoty 150.000,00 PLN na konto Zamawiającego po podpisaniu umowy na wykonanie 

zamówienia, 

 ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco  opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” 
wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150.000,00 PLN w dniu podpisania umowy na wykonanie 
zamówienia. 

 

15. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru i przyjęcia naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

17. OŚWIADCZAMY, że wszystkie załączniki, wymienione w materiałach ofertowych, stanowią 

integralną część złożonej oferty. 
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