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 (pieczęć Wykonawcy) 

Do: 
Operator ARP Sp. z o.o.  
Adres do  korespondencji  
ul. Świętojerska 5/7 
00-236 Warszawa 

 

OFERTA 

Oferta na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie pełnej dokumentacji przetargowej i 
wykonawczej, umożliwiającej budowę budynku  biurowo-usługowego w konstrukcji 
żelbetowej, prefabrykowanej, na nieruchomości zlokalizowanej we Włocławku, na działce o 
nr ewid. gruntu 12/27, obręb Włocławek KM 75, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i 
makietą architektoniczną inwestycji. 

Dane Wykonawcy: 

FIRMA:

 __________________________________________________________________________________ 

REGON: | ___ | __ | __ | ___ | __ | __ | __ | ___ | __ | 
 
 
 

ADRES: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: 
 

Zarejestrowany/na w _________________________ ul. _____________________________ pod 
Nr _________________  
 
Strona internetowa: http:// ____________________________________ pl 
 

E-mail: ____________ @ ______________________  

numer kierunkowy: _____ tel. _______________  faks ________________________________  

Osoba do kontaktu ____________________________ tel. _______________  

Adres e-mail, na który ma być wysłana korespondencja: __________________________  
 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie wyboru wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej 
i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie pełnej dokumentacji 
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przetargowej i wykonawczej, umożliwiającej budowę budynku  biurowo-usługowego w konstrukcji 
żelbetowej, prefabrykowanej, na nieruchomości zlokalizowanej we Włocławku, na działce o nr ewid. 
gruntu 12/27, obręb Włocławek KM 75, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i makietą 
architektoniczną inwestycji, przedkładamy ofertę na realizację zamówienia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez Spółkę Operator ARP Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7 w celach związanych z prowadzeniem postępowania 
zakupowego*  

…………………………………………….  

 (podpis osoby wyrażającej zgodę)   

*dotyczy osób fizycznych składających ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym  przez Spółkę 
Operator ARP Sp. z o.o.  

 

I. Zobowiązanie: 

Ja/My* niżej podpisany/-ni* zgodnie ze specyfikacją i przedłożoną przeze/przez* mnie/nas*   
ofertą   podejmuję/-emy*   zobowiązanie,   że   w przypadku wybrania 
mojej/naszej* oferty, podpiszę/-emy* w ciągu  ....................    dni umowę oraz zrealizuję/-emy* 
przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami opisanymi w dokumentach na niżej określonych 
warunkach. 

Oświadczam/-y*, że zapoznałem/-liśmy* się z Zapytaniem, nie wnoszę/-imy* żadnych zastrzeżeń 
oraz uzyskałem/-liśmy* informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

Oświadczam/-y*, że uważam/-y* się związany/-i* ofertą w terminie podanym w Zapytaniu, ale nie 
krótszym niż 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 
 

…………………………………………………. 

(podpisy umocowanych osób) 

II.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam/-y*, że przedsiębiorca, którego reprezentujemy/którym jestem*: 
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 

zamówienia. 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie 

została ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte 
zarządzeniem komisarycznym lub sądowym. 

5. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

6. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy*, nie zostali prawomocnie skazani za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
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7. W stosunku do przedsiębiorcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/-ymy* niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Ponadto oświadczam/-y*, że 
wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie przedstawione dokumenty i oświadczenia są zgodne 
z prawdą.  

*niewłaściwe skreślić 

 

III.   Zakres i cena i termin wykonania oferowanych usług: 
Zakres oferty obejmuje całość usług określonych w materiałach przetargowych. 

Wszelkie usługi towarzyszące niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia ujęte są                           
w wycenie. 
Wykonawca akceptuje warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym odnośnie świadczenia usług 
gwarancyjnych i innych wymagań wyszczególnionych przez Zamawiającego. 

ETAP Cena netto 
Procent 
wyna- 

grodzenia 

Termin 
wykonania                 

(w tygodniach 
od zawarcia 

umowy) 

Opis 

I    Koncepcja wielobranżowa 

II    Projekt budowlany 

II a    Makieta architektoniczna inwestycji 

II b  
po 
uzyskaniu 
pozwolenia 
na budowę 

   ------------------------- 

III    Projekt wykonawczy/Dokumentacja 
wykonawcza 

Nadzór 
autorski  

   (płatny miesięcznie z dołu w kwocie 
obliczonej wg wzoru: 
WA=A/B gdzie: 
WA-ozn. część wynagrodzenia z tyt. 
Sprawowana nadzoru autorskiego 
A-ozn. określoną procentowo część 
wynagordzenia z tyt. Sprawowania 
nadzoru autorskiego 
B-ozn. czas trwania budowy, w m-ch, do 
planowanego uzyskania pnu i podpisania 
protokołu końcowego odbioru inwestycji 
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 Powierzchnia użytkowa (najmu) wg koncepcji wynosi ……………….m2 

 Powierzchnia całkowita budynku wg koncepcji wynosi ………………………m2 

 Współczynnik efektywności: powierzchna netto/powierzchnia brutto, zgodnie wytycznymi  

MOSP 2020 wynosi………………….%. 

 Szacowany całkowity koszt kompleksowych prac budowlanych, przewidywanych w ramach 

Inwestycji (na podstawie sporządzonego Zbiorczego Zestawienia kosztów Inwestycji), odnoszący się 

do 1m2 powierzchni użytkowej, w standardzie shell&core wynosi ………………………zł/m2 netto 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI 
Uwaga: Przy szacowaniu kosztów wytworzenia m2 powierzchni użytkowej budynku należy doliczyć do kosztów 
elementów prefabrykowanych 20 % ceny elementów. (Cena kosztu montażu oraz projektu warsztatowego). 

A - BUDYNEK 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. CENA [PLN] ILOŚĆ ŁĄCZNA CENA 

[PLN] 

1 Parking podziemny m2 p.u.       

2 Stan surowy m2 p.u.       

3 Stan wykończeniowy wewnętrzny m2 p.u.       

4 Stan wykończeniowy zewnętrzny m2 p.u.       

5 Roboty elektryczne m2 p.u.       

6 Roboty sanitarne m2 p.u.       

7 Wentylacja i klimatyzacja m2 p.u.       

    SUMA   

B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  WYSZCZEGÓLNIENIE J.M. CENA [PLN] ILOŚĆ ŁĄCZNA CENA 
[PLN] 

1 Rozbiórki i oczyszczenie terenu m2 p.       

2 Komunikacja piesza m2 p.    

3 Komunikacja kołowa m2 p.       

4 Miejsca parkingowe m2 p.       

5 Ogródki i rekreacja m2 p.       

6 Zieleń urządzona m2 p.       

7 Zieleń/rekreacja m2 p.       

8 Przyłącze wodociągowe mb       

9 Przyłącze kanalizacji deszczowej mb       

10 Przyłącze instalacji ciepłowniczej mb    
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10 Przyłącze kanalizacji sanitarnej mb       

11 Przyłącze elektroenergetyczne mb       

12 oświetlenie terenu mb       

13 telekomunikacyjna linia światłowodowa mb       

    SUMA   

   
suma A+B [netto]   

   
VAT 23 %   

   
suma A+B [brutto]   

 

 Termin realizacji zamówienia (od zawarcia umowy, bez uwzględnienia etapu Nadzoru autorskiego) 

wynosi………………….. tygodni. 

 *Koszt projektowania m2 powierzchni dotyczący aranżacji przestrzeni przeznaczonej do wynajmu  

(fit-out) wynosi ……………..zł/m2 netto. 

* kosztu projektowania aranżacji przestrzeni przeznaczonej do wynajmu nie należy uwzględniać w ofercie 

cenowej i jest to dodatkowa usługa za którą będzie przysługiwało ewentualne dodatkowe wynagrodzenie (nie 

dotyczy aranżacji części wspólnych obiektu której cena koszt powinien zostać uwzględniony w koszcie 

projektowania 1m2)  

Cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

 
……………………………………………….zł netto 

Słownie złotych netto: ………………………………………..  

 

IV. Potwierdzenie warunków realizacji zamówienia: 

1. Oświadczamy, że w cenach ofertowych zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                        

z realizacją zamówienia. 

2. Przyjmujemy termin związania ofertą przez okres 90 dni licząc od terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, że przyjmujemy, określone w Zapytaniu Ofertowym warunki płatności oraz 

pozostałe warunki realizacji zamówienia 

W Y K O N A W C A 
 

………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
(pieczęć firmowa i podpisy przedstawicieli dostawcy upoważnionych do złożenia oferty) 

 
 
………………………….         …………………………….r. 
       (Miejscowość)           (data oferty) 


