
 

                                                                                                                Zgorzelec 07.05.2008 r.  

                                                     

                                                                                           
                
               Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE 
 
         o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO 
zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się  
        
     Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu  
ul. Partyzantów 4 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : 
 
 
 " WYKONANIE PROJEKTU BOISK I  ZAGOSPODAROWANIE TERENU ” 
 

  
wymagany termin wykonania zamówienia  30. 06. 2008r. 

 
  
Pracownikiem   upowaŜnionym  do kontaktów z oferentami jest: 
 
              mgr Danuta Serafińska – dyrektor szkoły 
  
 
 Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 34 do dnia 21. 05. 2008r.               do 
godz. 10:00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.05.2008r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój 
nr 34. 
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
 

Nr Kryterium Waga 
       1 Cena (koszt) 100% 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Zakres prac: 
1.Projekt budowlany boisk oraz bieŜni 

- projekt  architektoniczno- budowlany 
- projekt odwodnienia 
- projekt oświetlenia terenu boisk 
- kosztorys inwestorski 
- przedmiar robót 
-specyfikacja wykonawcza i odbioru robót 
 

2.Projekt budowlany zagospodarowania terenu szkoły 
               - projekt zagospodarowania terenu 
               - kosztorys inwestorski 
               - przedmiar robót 
               - specyfikacja wykonawcza i odbioru robót 
 
 
3. Badanie geologiczne gruntu 
 
 
 
Załączniki: 
1.Wzór oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 
                                                                                              ………………………… dnia  ....................... 
 
 
 
                                                     FORMULARZ OFERTY 
 
                    na wykonanie zamówienia o wartości netto poni Ŝej 14.000 € 
        ( w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP -  art.4 pkt. 8 ) 
 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 
 
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 
 
 
III. Wymagania zwi ązane z wykonaniem: 
 
 

IV. Ofert ę naleŜy: 

a) złoŜyć w formie pisemnej w terminie do.................................(osobiście, pisemnie -listem, 

faxem, meilem*) na Formularzu Oferty, 

 
b)     opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 
 

 OFERTA NA.:............. , NIE OTWIERAĆ DO DNIA ......................, DO GODZ. ...................  

V. Tryb postępowania:  ROZPOZNANIE CENOWE 

VI. Kryteria wyboru i ich znaczenie: 

-  cena (koszt)   -   waga w % 

-  inne                -   waga w % 

 
VII. Nazwa i adres WYKONAWCY 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
NIP: ........................... 
 
 
 

 

 

 



 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

 cenę netto: ................................. ……………………………….zł. 

słownie : ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………           cenę 

brutto: .......................................... ………………………………zł. 

słownie : ...........................................................................................................................              

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

podatek V AT: .............................. …………………………………zł. 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: .......................... ................................. 

b) okres gwarancji i rękojmi: ...................................................................  

c) warunki płatności : .............................................................................. 

d) ............................................................................................................. 

e) ............................................................................................................ 
 
 

III. Oświadczam, Ŝe: 

-   zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeŜeń. 

-  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach  

    określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

 

IV. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 
1. Oświadczenie, Ŝe : 
 
-  wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP                  
z dnia 29. 01. 2004 r. 
 

-  wykonawca spełnia wszystkie wymogi art.22 ust.1 ustawy PZP dnia 29.01.2004r. (załącznik do oświadczenia) 

 

2 .............................................................. . 

3. .................................................................... 

 
                                                              podpis osoby uprawnionej 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

......................................... 
miejscowość  dnia 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Oświadczam, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 

ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.): 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  1 – 10, wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4, wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie utrudni uczciwej konkurencji;    

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania 

ofertą. 
Oświadczam, Ŝe wykonawca spełnia wszystkie wymogi art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pó źn. zm.): 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 

2. Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia wykonania zamówienia; 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Prawdziwo ść powy Ŝszych danych stwierdzam własnor ęcznym podpisem świadomy odpowiedzialno ści karnej 

art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

............................................................. 
 

Podpis i pieczęć upowaŜnionego Przedstawiciela 


