
Znak sprawy: RIiOŚ.2710.1.2017 
Załącznik nr 1 

 
……...................................... 
       /pieczęć Wykonawcy/ 

Gmina Stanisławów 
ul. Rynek 32  

05-304 Stanisławów 

 
OFERTA 

 

Na wykonie usługi pod nazwą: 

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Gminy Stanisławów w ramach naboru wniosków  

dla działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów – Rozwój 

infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej 

i gospodarczej w ramach RPO WM 2014 – 2020 

Opis zadania: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla 

Gminy Stanisławów w ramach Konkursu dla działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ 

projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej 

i gospodarczej w ramach RPO WM 2014 – 2020 (zwanym dalej Konkursem). 

1. Dokumentacja aplikacyjna składa się z następujących dokumentów:  

1.1.  Wniosek o dofinansowanie – 1 wniosek aplikacyjny (przygotowany zgodnie z regulaminem 

Konkursu), 

1.2.  Studium wykonalności – 1 Studium dla zadania pn. Rewitalizacja parku w Stanisławowie i przebudowa 

centrum w Stanisławowie, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie (przygotowane zgodnie 

z dokumentem „Wskazania do Studium Wykonalności” stanowiące załącznik do wniosku o 

dofinansowanie projektu z działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów 

– Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej 

i gospodarczej w ramach RPO WM 2014 – 2020) 

1.3. Dokonanie uzupełnień – dodatkowych informacji lub wyjaśnień na żądanie MJWPU, 

1.4. Przygotowanie odwołania w przypadku nieuzyskania minimalnej liczby punktów możliwych do 

uzyskania w ocenie złożonych wniosków. 

2. W zakresie przedmiotu zamówienia jest przygotowanie we współpracy z Zamawiającym gotowego do 

złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w elektronicznym systemie obsługi wniosków i 

nadzór nad złożeniem go przez Zamawiającego. 

3. Wymagana forma całości opracowań: 

● w postaci elektronicznej - w formacie programu Adobe Acrobat *.pdf, na płycie CD, 

● w postaci wydruków – 2 egzemplarze. 

 

 

 



1. Dane Wykonawcy: 

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

 

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

 

…................................................................................................................................................................ 
/nazwa i adres firmy/ 

NIP ……................................., REGON ……...................................., tel./fax ….................................... 

adres e-mail: …….............................................................  

 

OFERUJEMY  WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  ZA  KWOTĘ:  

Kwota netto: ……………. zł (słownie: ……………………..) + podatek VAT … % tj. ……… zł 

Kwota brutto: …………….. zł (słownie: ………………………………………………….) 

w tym: 

2) dokumentacja aplikacyjna tj.: 

1. Studium wykonalności – kwota netto: ………………….….……. zł (słownie: 

…………………..……………………..) + podatek VAT .… % tj. ………………………... zł, 

kwota brutto: ………….….. zł (słownie: …………………………….…………………………), 

2. Wniosek aplikacyjny - kwota netto: ………………….….……. zł (słownie: 

…………………..……………………..) + podatek VAT .… % tj. ………………………... zł, 

kwota brutto: ………….….. zł (słownie: …………………………………….…………………). 

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W LICZBIE: ………sztuk  przygotowanych wniosków (co najmniej 3) 

SKUTECZNOŚĆ WYNOSI: …… sztuk umów podpisanych z jednostką dotującą na realizację 

inwestycji będących następstwem przygotowanych przez daną firmę wniosków aplikacyjnych. 

3. Termin realizacji zmówienia:  

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 

13.03.2017 r. do godz. 12.00. 

- Termin wykonania może ulec zmianie w przypadku przesunięcia terminu składania wniosków 

przez Instytucję Zarządzającą tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. 

Wykonawca będzie zobowiązany się do informowania Zamawiającego pisemnie lub drogą 

elektroniczną o przesunięciach terminu składania wniosków w Konkursie. 

4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu o cenę i nie 

wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 



6. Oświadczamy, że załączony do niniejszego zapytania wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

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

/miejscowość i data/  

 

 

…....................................................................... 
/podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znak sprawy: RIiOŚ.2710.1.2017 
 

Załącznik Nr  2  

    

…………………………………………………………………….. 

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 ORAZ  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 poz. 2164 ze zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że /spełniamy – nie 

spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w ten sposób, że:  

 

 

1. /Posiadamy – nie posiadamy/* uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności; 

2. /Posiadamy – nie posiadamy/* niezbędną wiedzę i doświadczenie  

3. /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie 

zapewniającej/* wykonanie zamówienia; 

 

 

oraz jednocześnie, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, oświadczam, że: 

 

1. /Nie podlegamy – podlegamy/* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1   ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 
……………………………………………………… 

       (Miejsce i data) 
 

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

Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych 

(uprawnionej) do występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania Wykonawcy, składania oświadczeń  

w jego imieniu 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 



 

Znak sprawy: RIiOŚ.2710.1.2017 
 

Załącznik nr 5 

 

….............................................  
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji 

aplikacyjnej dla Gminy Stanisławów w ramach naboru wniosków dla działania 6.2 Rewitalizacja 

obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach 

rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach RPO WM 2014 – 2020 

1. Składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

a) ……........................................................................................................................ ................................ 

/nazwa i adres podmiotu/ 

b) ……..................................................................................................................................... ................... 

/nazwa i adres podmiotu/ 

c) ……................................................................................. ....................................................................... 

/nazwa i adres podmiotu/ 

 

……................................................ 
/miejscowość i data/ 

 

…………………………………………………………….. 

/podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

2. informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

……............................................... ……........................................ ............... 
/miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

Wykonawca wypełnia punkt 1 lub 2 i pod tym punktem podpisuje się. 

 

….............................................  
/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 



 

 

Znak sprawy: RIiOŚ.2710.1.2017 

Załącznik nr3 

.................................................... 
/pieczęć Wykonawcy/ 

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG (DOŚWIADCZENIE) 
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Gminy Stanisławów w ramach naboru wniosków  

dla działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na 

obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach RPO WM 2014 – 2020 

Lp.  Nazwa 

projektu 

Nazwa 

programu 

pomocowego 

Data 

realizacji 

Nazwa 

Beneficjenta 

i adres 

Nr telefonu 

Beneficjenta 

Informacja czy 

Beneficjent 

podpisał 

umowę o 

dofinansowanie 

z jednostką 

dotującą 

tak/nie* 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

       

       

       

*niepotrzebne skreślić 
................................. 

/miejscowość i data/  
 

............................................................................ 
/podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 



 

Znak sprawy: RIiOŚ.2710.1.2017 

Załącznik nr 4 

.................................................... 
/pieczęć Wykonawcy/ 
 

 

Wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia 

 

Lp. Nazwisko i imię 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

kwalifikacje 

Doświadczenie 
Podstawa 

dysponowania 

osobami 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  
Knik 

 

  

 

 

 

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

/miejscowość i data/  

 

............................................................................ 
/podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

 

 
 


