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Formularz nr 1 
 

AKTUALNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy: 

 

……………………………….. 

 (pełna nazwa) 

 

2. Siedziba i adres Przedsiębiorcy: 

……………………………………… 

(ulica, nr, kod, miejscowość) 

 

3. Adres  do korespondencji:   ……………………………………… 

(ulica, nr, kod, miasto) 

 

………………….  …………………… 

(telefon)   (e-mail) 

……………………………. 

 (fax)

 

4. Rok założenia: 

……………………….. 

5. NIP: 

……………………….. 

6. REGON: 

…………………….….. 

7. Nr KRS: 

…………………….….. 

8. Profil działalności Przedsiębiorstwa:  

 

……………………………………………………………..…….….. 
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9. Specyfikacja specjalizacji: 

 

Specjalizacja Okres (w latach) 

  

 

 

………………………………………….…………………………… 

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

odpowiednio dla danego Oferenta)



 

 

Formularz nr 2 
 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Prace  zrealizowane, porównywalne co do rodzaju z Zamówieniem: 

Poniższy formularz należy wypełnić podając informację o pracach porównywalnych co do rodzaju z Zamówieniem, zrealizowanych  

w latach 2015 – 2020. 

Przedsięwzięcie 

(nazwa, lokalizacja) 

Kontrahent 

(nazwa, lokalizacja) 
Rodzaj prac i ich wartość netto 

Termin rozpoczęcia  

i zakończenia 

    

    

    

 

 

………………….………………….…………………………… 

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

z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla 
danego Oferenta)



 

 

Formularz nr 3 
 

SPRAWY SĄDOWE I EGZEKUCYJNE W KTÓRYCH OFERENT JEST POZWANYM ALBO DŁUŻNIKIEM 

Nazwa kontrahenta Sąd/komornik prowadzący  
Wartość 

przedmiotu sporu 

Data wszczęcia 
postępowania 
sądowego/egz

ekucyjnego 

Stan sprawy 

 
Wskazanie 

zabezpieczenia 

     

 

 

 

                                    

…………………………………………………..………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie zdanymi wynikającymi 

wyłącznie  z właściwego rejestru/ewidencji, 
odpowiednio dla danego Oferenta) 

 



 

 

Formularz nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa) 
 

a) akceptuję bezwarunkowo postanowienia SIWP, tj. szczegółowe warunki wynikające 

z SIWP wraz z formularzami i załącznikami, w tym treść projektu umowy, 

b) uwzględniłem w swojej ofercie wszystkie warunki lokalne i okoliczności, mogące mieć 

wpływ na jakość, terminowość i koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia i tym samym 

nie wnoszę zastrzeżeń do przewidzianego zakresu zamówienia i nie będę domagał się 

przyznania dodatkowego wynagrodzenia, 

c) nie zamierzam wykonać Przedmiotu Zamówienia w ramach konsorcjum(ów)  

lub w ramach innych porozumień o podobnym charakterze, z wyjątkiem 

podwykonawców, o których mowa w punkcie 5 SIWP, 

d) w odniesieniu do reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy nie wszczęto 

postępowania o ogłoszenie upadłości, nie ogłoszono upadłości, nie wszczęto 

postępowania restrukturyzacyjnego i likwidacji, 

e) zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty podmiotu, który reprezentuję, do 

zawarcia umowy stanowiącej załącznik do SIWP, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

              

 
 

……………………………………….…………………………….. 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi 
wyłącznie  z właściwego rejestru/ewidencji, 

odpowiednio dla danego Oferenta)

 



 

 

Formularz nr 5 
 

INFORMACJA O PRACACH, KTÓRE OFERENT PLANUJE POWIERZYĆ 

DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM 

 

LP Rodzaj (zakres) prac powierzony podwykonawcom 

Udział w 
całości 

Zamówienia 
[%] 

 

  

 

……………………………………………………..…………………… 

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

odpowiednio dla danego Oferenta)



 

 

Załącznik nr 2 do SIWP – Oferta
………………………………………………… 

 (nazwa i siedziba Oferenta) 

 

OFERTA DLA 

 

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

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16 

 

Nawiązując do ogłoszenia internetowego dotyczącego przetargu nr II na wybór wykonawcy  

dla „opracowania kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia, w tym złącza kablowego 15 kV oraz linii kablowej  

15 kV o łącznej długości ok. 1,7 km, wyprowadzonej z rozdzielni 15 kV w GPZ Skarbimierz, wraz  

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych Prawem 

Budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym uzyskaniem ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na budowę” opublikowanego na stronie internetowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „INVEST-PARK”, oferujemy wykonanie Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę: 

 

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

 

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

   

powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej, 

 

w terminie do 30.09.2021 roku, w rozumieniu określonym w punkcie 1.4. SIWP, udzielając gwarancji 

na rzeczy i dokumenty powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia na okres 36 miesięcy 

począwszy od daty odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia. Proponowane wynagrodzenie za 

wykonanie Zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Uważamy się za związanych z ofertą przez okres wymieniony w punkcie 15 SIWP. Załącznikami do 

oferty są dokumenty wymienione w punkcie 9.1. SIWP. 

 

 

………………………………………….. 

    (miejscowość i data) 
 

 

 

……………………………………………..……………………… 

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

odpowiednio dla danego Oferenta)
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