
 
 

 

Formularz nr 1 
 

AKTUALNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy: 

 

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

 

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

 

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

 (pełna nazwa) 

 

2. Siedziba i adres Przedsiębiorcy: 

 

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

(ulica, nr, kod, miasto) 

 

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

(telefon)   (e-mail) 

…………………………………… 
(fax)

 

3. Rok założenia: 

 

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

4. NIP: 

 

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

5. REGON: 

 

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

6. Nr KRS: 

 

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



 
 

 

7. Profil działalności Przedsiębiorstwa:  

 

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

8. Opis specjalizacji: 

 

Specjalizacja Okres (lata) 

  

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta – 
zgodnie z danymi wynikającymi  z właściwego 

rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta)
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Formularz nr 2 
DOŚWIADCZENIE 

 

Przedsięwzięcia zrealizowane, porównywalne co do rodzaju z Zamówieniem: 

Poniższy formularz należy wypełnić podając informację o przedsięwzięciach porównywalnych co do rodzaju z Zamówieniem, zrealizowanych i przekazanych do 

użytku w latach 2015 – 2020. 

 

Przedsięwzięcie 
(nazwa, lokalizacja) 

Kontrahent 
(nazwa, lokalizacja) 

Rodzaj robót i ich wartość netto 
Termin 

rozpoczęcia  
i zakończenia 

Referencje 
(tak/nie) 

     

 

 

……………………………….……………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta – 
 zgodnie z danymi wynikającymi  z właściwego 

 rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta) 
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Formularz nr 3 

 

SPRAWY SĄDOWE I EGZEKUCYJNE DOTYCZĄCE KWOT POWYŻEJ 30.000 ZŁ, W KTÓRYCH OFERENT JEST POZWANYM ALBO DŁUŻNIKIEM 

 

Nazwa kontrahenta Sprawy będące przedmiotem sporu  
Kwestionowana 

kwota 

Data wszczęcia 
postępowania 

sądowego 
Stan sporu 

 
Wskazanie 

zabezpieczenia 

     

 

 

 

 

……………………………..…………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta – 
zgodnie z danymi wynikającymi z właściwego rejestru/ewidencji, 

odpowiednio dla danego Oferenta)



 

 

Formularz nr 4 
OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu: 

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

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

 (pełna nazwa) 

 

niniejszym oświadczam, że: 

a) akceptuję bezwarunkowo postanowienia zaproszenia do składania ofert, tj. szczegółowe 

warunki wynikające z zaproszenia wraz z formularzami i załącznikami, w szczególności treść 

projektu umowy, 

b) dokonałem / nie dokonałem* wizji lokalnej terenu, objętego Zamówieniem oraz uwzględniłem 

w swojej ofercie wszystkie warunki lokalne i okoliczności, mogące mieć wpływ na jakość i koszt 

wykonania Zamówienia, 

c) w odniesieniu do reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy nie wszczęto postępowania  

o ogłoszenie upadłości, nie ogłoszono upadłości, ani postępowania restrukturyzacyjnego, jak 

też nie otwarto likwidacji, 

d) zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy, stanowiącej załącznik 

do zaproszenia do składania ofert w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wynikach postepowania. 

 

 

 

……………………………….……………………………… 

 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta  
– zgodnie z danymi wynikającymi  

z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić. 

 



 

 

Formularz nr 5 
 

WYKAZ KADRY TECHNICZNEJ 

Nazwisko i imię 

Posiadane 
kwalifikacje 
zawodowe / 

uprawnienia, nr, 
kiedy wydane / 

ilość lat 
doświadczenia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności w 
przedmiotowym 

Zamówieniu 

Wykaz 
doświadczenia z 

podaniem 
zakresu 

nadzorowanych 
prac 

Podstawa 
dysponowania 

osobą 

  

 

  

 
……………………………………………………..……………….. 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania  
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi wyłącznie  z 

właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego 
Oferenta) 

 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 1  – Oferta

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

   (nazwa i adres firmy Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DLA 

 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o. o. 

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert dotyczącego pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 

265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-

JAWOR) – zakres dla Kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A  

oraz zbiorników retencyjnych) wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren  

dz. nr 4/39 Obręb Nr 1-Gospodarstwo”, opublikowanego na stronie internetowej spółki, oferujemy 

wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia za cenę:  

 

………………………………....…..............… zł netto 

 

(słownie zł .…………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…netto) 

 

powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej. 

 

 

Proponowane wynagrodzenie (cena) za wykonanie Zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od  

dnia otwarcia ofert. Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w punkcie 8 zaproszenia do 

składania ofert. 

 

 

…………….…………, dnia ………........ 

(miejscowość i data) 
 

 

 

 

……………………….……………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta – 
zgodnie z danymi wynikającymi z właściwego rejestru/ewidencji, 

odpowiednio dla danego Oferenta)


