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Pieczec Wykonawcy

ZALACZNIK NR 1

do specyfikacji

Formularz ofertowy

POWIAT POZNANSKI

ul. Jackowskiego 18
60-509Poznan

OFERTA

DLA ZADANIA NR..............................

Ja(My) nizej podpisany(i) .............................................................................................

dzialajac w imieniu i na rzecz ...............................................................................................

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

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu na wykonanie prac geodezxino-kartograficznych
dotyczacych:

Opracowania bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w

zakresie budynków i uzytków gruntowych dla obrebów, które posiadaja

opracowana baze danych numerycznej. obiektowej mapy ewidencyjnej w

zakresie granic dzialek ewidencyjnych, skladamy niniejsza oferte:

Slownie wartosc netto zl: ...................................................................................................

Slownie wartosc brutto zl: .................................................................................................

Oswiadczamy, ze:

1. Zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2. Pozyskalismy wszystkie informacje pozwalajace na sporzadzenie oferty oraz

wykonanie w/w zamówienia.
I

Wartosc zl
Podatek VAT

Wartosc zl

netto brutto

% Zl

....................... ........... ................................ .......................
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3. Zawarte we wzorze umowy warunki zostaly przez nas zaakceptowane

i zobowiazujemy sie w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oferta zostala zlozona na .. stronach podpisanych l kolejno

ponumerowanych od nr do nr .

Swiadom odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, ze zalaczone do oferty dokumenty

opisuja stan prawny ifaktyczny, aktualny na dzien zlozenia oferty (art. 297 k.k. J.

, dn. .......................... .. ............
( pieczatka i podpis wykonawcy lub
upowaznionego przedstawiciela)

~
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Pieczec Wykonawcy

ZALACZNIK NR 2

do specyfikacji

WYKAZ
ZAMÓWIEN ZREALIZOWANYCH

PRZEZ WYKONAWCE W CIAGU OSTATNICH 3 LAT
(rozpoczetych i zakonczonych w okresie 2002-2004 r. )

Nazwa i adres Wykonawcy

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

.
( pieczatka i podpis Wykonawcy lub

upowaznionego przedstawiciela)

Dolaczyc posiadane referencje

~
-'

Zamawiajacy Opis Wartosc Udzial
Okres realizacjiLp. ( adres + nr Wykonawca zamówienia PLN w %

telefonu)
Rozpoczecie Zakonczenie

I



f
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Pieczec Wykonawcy

ZALACZNIK NR 3

do specyfikacji

WYKAZ POTENCJALU PRODUKCYJNEGO

Niniejszym wykazuje personel wraz z doswiadczeniem
oraz posiadanymi uprawnieniami, który zamierzam zaangazowac

w realizacje niniejszego Zamówienia oraz sprzet i oprogramowanie

1. Kadra planowana do zaangazowania w realizacje Zamówienia

Doswiadczenie
Przewidywana

Lp Imie nazwisko Wyksztalcenie
Posiadane funkcja przy

zawodowe uprawniema realizacji
zadania

1

-

2

3

4

5
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2. Osoby z doswiadczeniem w zakresie opracowan numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej
w zakresie budynków i uzytków gruntowych

rI

LP Imie i nazwisko Nazwa obiektu Nazwa i adres Osoba odbierajaca
zamawiajacego obiekt

(data odbioru)
Podpis

1 1

2

3

4

2 1

2

3

4

3 1

2

3

4

4 1

2

3

4

5 1

2

3

4

6 1

2

3

4



=
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3. Sprzet i oprogramowanieplanowane do wykorzystania-podczasrealizacji Zamówienia

3.1 Sprzetkomputerowytzo.: redakcyjne stacje robocze

3.2 Oprogramowanie

Lp. Nazwa/producent
Liczba

instalacjiWersja/rok

1

2

3

4

5

Podpisal: .......................................
(Upelnomocniony przedstawiciel)

, dnia ......................

Lp. Nazwa/model Rok produkcji Liczba

1

2

3

4

5



19 ZALACZNIK NR 4

r

Nazwa flfl11Y """"""""""

NIP: .............................................
Adres; ..........................................

Oswiadczenie Wykonawcy

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego,zgodniez art. 22 ust. 1 ustawy-Prawo zamówien publicznych, oswiadczam, ze:

l. Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci ;
b Posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponujemy osobami

zdolnymi do wykonaniazamówienia;
3. Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i ust. 2 ustawy,

który mówi, iz :
" Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:
l) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie

wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;
3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziana prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych,

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwopopelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki kornandytowo- akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia
korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust. !pkt1-3;
11) wykonawców, którzy wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub

poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci;
12) wykonawców, którzy zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;
13) wykonawców,którzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów

potwierdzajacych spelnienie tych warunków;
14) wykonawców, którzy nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie

zgodzili sie na przedluzenie okresu zwiazania oferta.
Po zapoznaniu sie z warunkami zamówienia, akceptuje je bez zastrzezen.

, dn. ............................ ......................................................................................
(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

~

I)


