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FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE” 

ul. Jazdów 10A; 00-467 Warszawa; Tel.:(48)22 628 55 57; fax:(48)22 628 30 2 

biuro@pol.org.pl; www.pol.org.pl; NIP: 526-21-49-912; REGON: 010100610 

 
 Załącznik nr 4 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 (pełna nazwa / firma, adres) 
 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……… 
 (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do prezentacji) 

 

tel., fax, e-mail: ................................................................................................................................................................... 
 

NIP / REGON ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pod nazwą: Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, 
kamieniarskie i konserwatorskie na  Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. na Białorusi 

(oznaczenie sprawy: PN/2/2019)  

składamy niniejszą ofertę: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę 
brutto: ……………………………………………………. zł (słownie: ……………………………………….. zł) (suma pozycji a)-d) niniejszego formularza) 

 

w tym: 
a) prace budowlane odtworzeniowe: ogólnobudowlane, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskim Cmentarzu Wojennym 

1920 r. w miejscowości Użanka (Republika Białoruska) 
brutto: ……………………………………………………. zł (słownie: ……………………………………….. zł 

b) prace budowlane odtworzeniowe: ogólnobudowlane, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskim Cmentarzu Wojennym 
1920 r. w miejscowości Nowy Świerżeń (Republika Białoruska) – etap I 
brutto: ……………………………………………………. zł (słownie: ……………………………………….. zł 

c) prace konserwatorskie, kamieniarskie i montażowe  na Polskim Cmentarzu wojennym 1920 Brześć – Adamkowo (Republika 
Białoruska) - etap II;  
brutto: ……………………………………………………. zł (słownie: ……………………………………….. zł 

d) prace zachowawcze konserwatorskie i towarzyszące ogólnobudowlane na Polskim Cmentarzu Wojennym 1920 r. w 
miejscowości Kobryń (Republika Białoruska) 
brutto: ……………………………………………………. zł (słownie: ……………………………………….. zł 

 

3.  Udzielimy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres: 

a) na roboty kamienne - ………….. lat gwarancji 
b) na roboty inne niż kamienne - …………… lat gwarancji 
c) na roboty betonowe i żelbetonowe - …………… lat gwarancji 
d) na roboty konserwatorskie - ………… lat gwarancji 

 

4. Informacja o doświadczeniu w realizacji prac na Białorusi kluczowych osób uczestniczących w realizacji zamówienia: 
a) osoba posiadająca udokumentowane minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy 

realizacji robót ogólnobudowlanych bezpośrednio powiązanych z konserwatorskimi, o których mowa w punkcie 5.2.3.a).i. 
SIWZ;  posiada/nie posiada* doświadczenie w realizacji prac na Białorusi; 

b) osoba posiadająca wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów 
architektury, która odbyła po ukończeniu studiów udokumentowaną co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie 
konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków posiada/nie posiada* doświadczenie w realizacji prac na 
Białorusi. 

 

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ. 
6. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu kopie polisy 

ubezpieczeniowej z okresem odpowiedzialności rozpoczynającym się od dnia przekazania placu budowy do końca trwania prac 
kontraktowych, w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu, którego przedmiotem będą roboty kontraktowe, na 
które składa się wartość wykonywanych prac budowlanych na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty brutto oraz wszelkie 
wykorzystywane materiały, sprzęt budowlany wraz z zapleczem budowy. 
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7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, oświadczamy, że Wykonawca będzie uprawniony do wykonania zamówienia zgodnie z 
przepisami obowiązującymi na terytorium Białorusi, w szczególności, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do 
kierowania oraz wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem białoruskim oraz niezbędnym zapleczem na terenie 
Republiki Białoruś. 

8. Oświadczamy, że czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy będą wykonywane przez 
osoby zatrudnione na umowę o pracę, z zastrzeżeniem pkt 2.4 SIWZ zdanie drugie. 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się przed przekazaniem placu budowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 
12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. 2) 

13. Zamówienie powierzymy Podwykonawcom w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...** 

14. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom: 
………………………………………………………………………………………………** 
 
 
 
 
……………………………..   …………………………………………………   ……………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data)   (pieczęć firmowa Wykonawcy)   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić; 
** wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom. 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).  
2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


