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               Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zadanie realizowane w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. 
 

                               
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Znak sprawy ZP.3.2018 
Tytuł postępowania  Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna 

 

 
Nazwa Zamawiającego: 
Adres: 
Strona internetowa: 
Adres poczty elektronicznej 
Tel./Fax 
NIP: 
Regon: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce 
Janówka, 46-220 Byczyna 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
zamowieniapubliczne@byczyna.pl 
77 413 41 50 
7511702770 
160085854 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
 

Postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.  
o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 627 ze zm.). 
 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 
 

3.1. Określenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPV): 
45.11.12.91 – 4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45.11.27.23 – 9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45.21.21.40 – 9 – Obiekty rekreacyjne  
 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
(w tym ewentualnie informacja o podziale zamówienia na części) 

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 
, 

Cz. I – Budowa boiska sportowego w Roszkowicach 
 

  Obejmuje: budowę boiska sportowego w Roszkowicach. 
 

Cz. II - Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych i miejsc rekreacji 
 

Obejmuje:  
 

- budowę siłowni zewnętrznej w Biskupicach, 
- budowę siłowni zewnętrznej w Ciecierzynie, 
- budowę siłowni zewnętrznej w Dobiercicach, 
- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Gołkowicach, 
- budowę siłowni zewnętrznej w Jakubowicach, 
- budowę siłowni zewnętrznej w Jaśkowicach, 
- budowę terenu rekreacyjnego w Janówce, 
- budowę placu zabaw w Kochłowicach, 
- budowę placu zabaw w Kostowie, 
- budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Miechowej, 
- budowę placu zabaw w Proślicach. 

 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia placów zabaw. 
 

1. Zamawiający 

    
„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

„Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” 
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Szczegółowy opis zamówienia zawiera: 
3.2.1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 5, 
3.2.2) Przedmiar robót  - zał. Nr 6, 
3.3.3) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. Nr 7. 
opracowane dla potrzeb niniejszego zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia objęty jest 5 – cio letnim okresem gwarancji i rękojmi za wady.  
 
3.3. Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2018 r. 
 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu 
w tym opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta nie podlega odrzuceniu oraz 
spełniają następujące warunki: 
 

1) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, 
dysponował osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, a która to osoba 
posiada następujące uprawnienia: 
 
Dla cz. I. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; 
Dla cz. II co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; 
 

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) 
lub  
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa,  
lub  
odpowiadające im uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65). 
 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
 

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie 
wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej), wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
zgodnie z załącznikiem nr 2; 

b) kserokopię uprawnień oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na 
podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w 
systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”). 
 

5. Kryteria oceny ofert 
 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 
oceny ofert: 
 

Cena – 100%. 
        
Kryterium - cena 

Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu 
ofertowym. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:  
 
              C.min. 
C = ------------------ x 100 
               C bad 



 

St
ro

na
3 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 
C bad.  – cena brutto oferty badanej 
 
C – liczba punktów przyznana ofercie badanej. 
 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferował  najniższą cenę 
(otrzyma największą liczbę punktów). 
 

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

Termin składania ofert: 12 czerwca 2018 r. godz: 9:00. 
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sekretariat Urzędu 

Forma składania ofert: Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską  
Otwarcie ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sala nr 9 /parter/ 

Termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2018 r. godz: 9:15. 

 

  Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami  
w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: 
………………………………………………………………………………………………………………............................. 

  

Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna 
 Oferta dla cz. …./………………………………..* 

 
Nie otwierać przed 12 czerwca 2018 r. przed godziną 09.15 

 
 

 

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

*Wpisać: nr części/Nazwa zadania, dla którego(-ych) złożono ofertę, odpowiednio: 
 

Nr części: Nazwa części: 
Cz. I. Budowa boiska sportowego w Roszkowicach  
Cz. II Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych i miejsc rekreacji 

 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 
ofert.  
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr....”.  
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 
7. Przesłanki odrzucenia oferty 

 
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym; 
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
3) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu; 
4) oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich 
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 
wykonawcy, chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru 
wykonawcy. 

5) Podmiot/wykonawca nie uzupełnił dokumentów, do złożenia, uzupełnienia których wezwał 
Zamawiający, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia, złożenia  
dokumentów 
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób wskazany 

przez Zamawiającego i na dzień składania ofert 
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
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Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich 
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli; 
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub 
kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w 
dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 
 
8. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć dla danej części tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 
dla jednej z części lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.  
4. Oferta wraz  z załącznikami dołączonymi do oferty, musi być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo 
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do 
oferty. 

6. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty musi być sporządzona w języku polskim. 
7. Zaleca się aby każda strona oferty i dołączone do niej załączniki lub dokumenty zawierające 

jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty 
i dołączonych do niej załączników, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

8. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się 
opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

9. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna 
być umieszczona informacja o ilości stron. 

10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. 
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.  Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

 

 Formularz oferty – załącznik nr 1 wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym – odpowiednio dla 
części dla której składana jest oferta. 

 Wykaz osób – załącznik nr 2. 
 Oświadczenie o powiązaniach osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3. 
 Potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (potwierdzone za zgodność z 

oryginałem). 
 Kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia budowlane (potwierdzone za zgodność z 

oryginałem). 
 

9.Termin związania ofertą 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert.  
 

10. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonanie całości zamówienia zgodnie z 
zapisami niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia  i zawierać 

wszystkie elementy określone w treści zapytania i załącznikach. 
4. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
5. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem 

zamówienia. 
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6. Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości 
składników zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto/.  

 
11. Warunki zmiany umowy 

 

Istotne postanowienia umowy w sprawie wykonania zamówienia, w tym warunki jej zmiany określa 
załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego. 
 

12. Informacja o sposobie porozumiewania się 
 

 

1. Zamawiający będzie porozumiewał się: 
a. Faksem na nr: 077/ 413 41 50.  
b. Drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@byczyna.pl.   
c. Wykonawca poza faksem i drogą elektroniczną może  kontaktować się z  Zamawiającym 

pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 

2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach w  godz. od  8:00 do 
15:00.  

 

13. Informacje na temat formalności jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

 
13.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

13.2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4. 
13.3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom 
13.4. Najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu : 
a) Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji. W harmonogramie Wykonawca określi, 

zakres i rodzaj prac, które powierzy każdemu z podwykonawców (dla każdego z podwykonawcy 
odrębnie), ze wskazaniem nazwy podwykonawcy, zakresu powierzonych mu prac(dostaw, 
usług, robót budowlanych) i wysokości należnego im wynagrodzenia. 

b) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej wg zasad 
opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 
r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). 
Wartości netto i brutto wykazana w kosztorysie musi odpowiadać wartości brutto i netto 
wskazanej w formularzu oferty. Kosztorys musi zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, 
kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w 
załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych 
wraz z uzasadnieniem. 

13.5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:  
a) Będzie uchylał się od zawarcia umowy  
b) Nie wniesie zabezpieczenia w formie i w sposób wskazany w pkt. 15. 
c) Nie przedłożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów określonych w 

pkt 13.4. 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
 
14. Uzupełniania, wyjaśnianie, poprawianie oświadczeń, dokumentów 

 
Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów, o którym mowa w punkcie 8 ppkt 12, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do 
ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia 
dokumentów 
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób wskazany przez 
Zamawiającego i na dzień składania ofert 
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego 
 
spowoduje to odrzucenie oferty z niniejszego postępowania.  
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  
 

Ustalono zabezpieczenie w wysokości 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie, należy 
wnieść w całości, za cały okres objęty zabezpieczeniem, czyli na okres zarówno realizacji 
zamówienia (zabezpieczenie należytego wykonania umowy), jak i okres rękojmi za wady/gwarancji 
(zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji) najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale 
przed jej podpisaniem. 
Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

a) Pieniądzu, 
b) Gwarancjach bankowych, 
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

Jeśli zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, nie znajdzie się na wskazanym rachunku do wyznaczonego 
dnia podpisania umowy – zamawiający uzna, iż zabezpieczenie nie zostało wniesione.   
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, 
przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej 
podpisania. 

 
16. Pozostałe informacje 

 
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru 
żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W takim przypadku Wykonawcy 
nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie. 
W sprawach nie uregulowanych w zapytaniu ofertowym zastosowanie ma ustawa z dnia 20 lutego 2015 
r. o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 627 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zdań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz 
warunków dokonywania zmniejszeń kwoty pomocy oraz pomocy technicznej. 
 
Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard 
i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, należy 
do Wykonawcy. 
 

17. Załączniki 
 

Nr załącznika  

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wraz z zestawieniem odrębnie dla części I oraz dla części II 

Załącznik Nr 2 Wykaz osób 
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o powiązaniach osobowych i kapitałowych 
Załącznik Nr 4 Wzór umowy 
Załącznik Nr 5 Dokumentacja projektowa 
Załącznik Nr 6 Przedmiary robót 
Załącznik Nr 7 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
 
Byczyna, maj 2018 r. 

 
 
 

Zatwierdził: 
 

Prezes Zarządu OSP w Janówce 

 

   /-/ Piotr Żurawka 

 


