
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wykonawcy na termomodernizację tj. docieplenie ścian, 

dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 

Psary” 

Oferta wykonawcy  na termomodernizację  

tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien * 

(*niewłaściwe skreślić) 

  

Nazwa firmy:   

Adres:   

Telefon/fax:   

NIP   

REGON   

www   

E-mail:   

  

Lp. Załączniki – część podmiotowa 

1 Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym: wydruk KRS/ wydruk CEiDG, NIP. 

2 Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (z datą nie 

wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty). 

3 Wykaz minimum 3 (3 w zakresie wymiany okien i/lub 3 w zakresie ocieplenia ścian, dachów, 

stropodachów) wykonanych przez wykonawcę modernizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, 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. 

4 Pisemne oświadczenia o: 

 akceptacji warunków określonych w regulaminie udzielania dotacji 

 udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 84 miesięcy, 

 przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 48 godzin od momentu zgłoszenia, 

 wykonaniu własnym siłami przedmiotowych prac i niepowierzania ich wykonania osobom 

trzecim. 

5 Pisemne oświadczenia o spełnianiu następujących warunków, dotyczących: 



1.  - - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2.  - - posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; 

3.  - - dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4.  - - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6 Oświadczenie  o numerze rachunku, na który mają być przekazane środki. 

7 Opłacona w całości i obowiązująca polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną wartość 50 000 PLN. 

  

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za 

zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie 

Zamawiającego oświadczenia dot. niezmiennych danych określonych w pkt. 1 i zaświadczenie 

dotyczące warunków określonych w pkt. 2 oraz przedstawić obowiązującą  polisę określoną w pkt. 7. 

  

 

 

 

…......................, dnia …........................                             …..…….......................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 

 

 

 


