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

                   data 
 
  
 

A) KARTA INFORMACYJNA OFERTY 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

 
Przedmiot zamówienia 

 

Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy dla 
zadania inwestycyjnego 

pod nazwą Budowa kampusu Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy wraz z 

infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną 
przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, 

na etapie wyboru Generalnego 
Wykonawcy, realizacji robót budowlanych 

oraz na etapie powykonawczym 

Zamawiający Akademia Muzyczna imienia Feliksa 
Nowowiejskiego W Bydgoszczy 

Nazwa i adres Wykonawcy 
(NIP, Regon) 

 
 
 
 

 
Adres do korespondencji  

oraz telefon, ePUAP i e-mail  
(o ile wykonawca takie posiada) 

 

 

Tel: 
ePUAP: 
E-mail: 

Cena netto 
(suma wartości cen netto B I. oraz B II.)  

Podatek VAT 
(suma wartości podatku VAT B I. oraz B II.) 

 

Cena brutto 
(suma wartości cen brutto B I. oraz B II.) 
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B) OFERTA 
Biorąc udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicz-
nego pn.  Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i 
zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy, 
realizacji robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym o wartości zamówienia przekracza-
jącej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp oferujemy wykonanie usług opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamó-
wienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ według poniższego zestawienia: 
 

I. Cena za uczestnictwo w wyborze Generalnego Wykonawcy 
Nazwa usługi Cena netto (zł) Podatek VAT 

(zł) 
Cena brutto (zł) 

Uczestnictwo w ogłoszeniu i wyborze Ge-
neralnego Wykonawcy dla zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą Budowa kampusu Aka-
demii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infra-
strukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. 
Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy 

   

 
UWAGA !  Cena brutto usługi określonej w pkt. I. nie może stanowić więcej niż 1,0 % wartości usługi 

określonej w pkt. II oferty. 
 

II. Cena za prowadzenie czynności Inżyniera Kontraktu w trakcie inwestycji 
Nazwa usługi Cena netto (zł) Podatek VAT 

(zł) 
Cena brutto (zł) 

Sprawowanie funkcji inwestora zastęp-
czego / Inżyniera Kontraktu dla zadania in-
westycyjnego pod nazwą Budowa kampusu 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z 
infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną 
przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy 

   

 
UWAGA ! Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie okresowo, płatne w częściach proporcjonal-
nych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych (odebrane i zapłacone prace), nie częściej 
niż raz w miesiącu. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie stanowił załącznik do 
umowy. 
 

UWAGA ! W miesiącach, w których, ze względu na okoliczności niezawinione przez Wykonawcę, spo-
wodowane działaniem siły wyższej, roboty budowlane nie będą prowadzone, a nadzór inwestorski 
nie będzie fatycznie sprawowany, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie „postojowe”. Wy-
nagrodzenie to będzie miało za zadanie częściowe pokrycie kosztów związanych z przestojem robót. 
Wynagrodzenie postojowe wypłacane będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę doku-
mentów księgowych za każdy pełen miesiąc przestoju (tj. liczony od 1 do ostatniego dnia miesiąca). 
Wynagrodzenie będzie wypłacane nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Miesiące przestoju kumulują się. 
Po przekroczeniu liczby 6 miesięcy, umowa zostanie aneksowana.  
 
Wykonawca określa wysokość miesięcznej stawki postojowej na kwotę ………. zł brutto, przy czym 
kwota ta nie może stanowić więcej niż 1/200 wynagrodzenia Wykonawcy za usługi określone w pkt. 
II oferty. Podana wartość nie wpływa na ocenę oferty w ramach kryterium C1. 
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III. Cena za czynności dodatkowe w ramach inwestycji 
 

Nazwa usługi Cena netto (zł) Podatek VAT 
(zł) 

Cena brutto (zł) 

Opracowanie opinii dendrologicznej, 
herpetologicznej i entomologicznej w 
zakresie prowadzenia robót w rejonie 
zbiornika wodnego 

   

Opracowanie świadectwa charakterystyki 
energetycznej obiektów oraz świadectwa 
efektywności urządzeń ciepłowniczych i 
chłodniczych 

   

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego obiektów 

   

Opracowanie ekspertyzy 
hydrogeologicznej 

   

Prowadzenie nadzoru saperskiego nad 
robotami 

   

ŁĄCZNIE:    
 
 
 

               …….………………………………………. 
           data i podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 
               do występowania w imieniu Wykonawcy* 
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C) PODWYKONAWCY 
 
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podwykonawcom zostanie 
powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie: 
 

 

Lp. Zakres prac  powierzony podwykonawcom: Nazwa podwykonawcy: 

1.   

2.   

3.   

 
UWAGI: 

1. W przypadku wykonywania całości zamówienia bez udziału Podwykonawców – wpisać „nie dotyczy”. 
2. W przypadku powierzenia podwykonawcom do wykonania części przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobligowany jest do podania zarówno powierzanego zakresu jak również nazwy (firmy) 
Podwykonawcy, któremu dany zakres zostanie powierzony. 

 
 
 
 

                 …….………………………………………. 
           data i podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 
               do występowania w imieniu Wykonawcy* 

 
D) OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 
1. Oświadczam, że przeanalizowałem i w pełni akceptuję treść dokumentów tworzących Specy-

fikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz informuję, że zdobyłem wszelkie niezbędne in-
formacje do opracowania oferty i podpisania umowy, a przedmiotowa oferta obejmuje pełen 
zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

2. Informuję/jemy, że złożona oferta zamówienia prowadzi*/ nie prowadzi* do powstania  u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów  i usług oraz ustawą – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 605). Obowiązek podatkowy u Zamawiającego dotyczy następujących towarów 
(usług): ……………….… o wartości wynoszącej bez podatku ……………………….złotych. 
 

3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w SIWZ. 
 

4. Za wykonane usługi oczekujemy zapłaty wynagrodzenia przelewem na podstawie rachunku / 
faktury VAT * w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z 
umową faktury VAT lub rachunku wraz z kompletnym protokołem odbioru.  
 

5. Adres mailowy Wykonawcy do korespondencji……………………………………… 
 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.  
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7. Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez Zamawiającego wzór umowy – załącznik 
nr 2  do SIWZ. 
 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

9. Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający będzie uważał niestawienie się uprawnionych 
przedstawicieli Wykonawcy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu 
podpisania umowy, za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie 
zamówienia publicznego ze wszystkimi tego konsekwencjami zgodnie z art. 94 ust. 3 oraz art. 
46 ust. 5 ustawy  Pzp. W tej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy Pzp. 
 

10. Oświadczamy, że Wykonawca jest/ nie jest* małym lub średnim przedsiębiorcą (zgodnie z 
zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji małych i średnich przedsię-
biorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003): 
- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i któ-
rego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.). 
 

11. Oferta została złożona na …............. kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 
nr ……  do nr ……... 
 

12. Informacje zawarte w następujących dokumentach (proszę podać nazwę dokumentu oraz za-
kres stron) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (jeśli dołączane są odpisy doku-
mentów  lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy): 

1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 

 
 

........................................................ 
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 
 
 

_____________________ 
* niepotrzebne skreślić 


