
ZAŁ ĄCZNIK Nr 3 
 

 FORMULARZ OFERTOWY 
 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 
Do załącznika nr 3 dołączam niżej wymienione oryginalne dokumenty lub kopie potwierdzone „za zgodność 
z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela firmy: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert , 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie o wartości, co najmniej 150 000 PLN brutto każda z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie 
(poświadczenia) - zał. nr 4 

c)  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o poduszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone o wartości , co najmniej 30 000 PLN brutto każda z podaniem ich nazwy, wartości, 
daty, miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie 
(poświadczenia) – zał. nr 4a; 

d)   opłaconą polisę a w przypadku jej braku  inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
      ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
      zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł. 
e)   list intencyjny w przypadku firm występujących wspólnie podpisany przez wykonawców chcących startować 
     wspólnie oraz dokument ustanawiający przez te podmioty wspólnego pełnomocnika, 
f) umowę spółki cywilnej w przypadku złożenia oferty przez przedsiębiorców występujących jako spółka 
     cywilna  
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 
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(podpis, pieczęć) 
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