
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BD/PF/2016  
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT: 
„WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W CZĘŚCI REHABILITACYJNEJ  

I W OTOCZENIU BUDYNKU „BIAŁY DOM” PRZY UL. MOSTOWEJ 5, 05-510 KONSTANCIN–
JEZIORNA” W RAMACH ZADANIA DOSTOSOWANIE CENTRUM TERAPII NARZĄDU RUCHU 
„BIAŁY DOM” DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ UTWORZENIE OPEN 
SPACE, DOSTOSOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 
Konstancin-Jeziorna, dnia 19 sierpnia 2016 r. 

1. Zamawiający: 

1.1.  „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A. 

1.2.  Siedziba Zamawiającego: ul. Wilanowska 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

1.3.  NIP: 123-000-44-27, REGON: 000288320 

1.4. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000419686 

1.5.  Kapitał zakładowy w wysokości 18 280 000,00 zł opłacony w całości 

2. Przedmiot 
zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych 
w części rehabilitacyjnej i w otoczeniu budynku „Biały Dom” przy ul. 
Mostowej 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna w ramach zadania 
dostosowanie Centrum Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom” do potrzeb 
osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie open space, dostosowanie 
sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu. 

2.2. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem zasad równego 
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Zamówienie 
stanowiące przedmiot niniejszego zapytania  jest dofinansowane ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przekazanych do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jako że Zamawiający jest podmiotowo zwolniony ze 
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

A. Utworzenie pomieszczenia open space: 

• wyburzenie ścian działowych  celem uzyskania powierzchni do 
zajęć,  

• dokonanie gruntownego remontu w tym wymiana okien, grzejników,  
• wstawienie szerokich – drzwi,   
• zainstalowanie wentylacji mechanicznej, energooszczędnego 

oświetlenia, 
• wykonanie drzwi wyjściowych zewnętrznych. 

B. Zagospodarowanie terenu na zewnątrz obiektu: 

• wykonanie wyjścia na taras z części rehabilitacyjnej poprzez 
pokrycie gresem zadaszonej części zewnętrznej, 

• budowa tarasu, 
• utwardzenie nawierzchni i remont chodnika, 
• dostosowanie miejsc postojowych. 

C. Remont dachu nad salą gimnastyczną. 

Zakres przedmiotu zamówienia został szerzej wskazany w Załączniku  
nr 1 (Kosztorysie Ofertowym) oraz Załączniku nr 2 (Dokumentacji 
Projektowej). 

2.4. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym (Załączniku nr 1) zostało wskazane 



pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów 
oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod 
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w Kosztorysie Ofertowym, tj. spełniających 
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie 
zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. 

2.5. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym występują odniesienia do Polskich Norm, 
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile 
zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie 
nie gorszym niż wymagania określone w ww. normach. 

2.6. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – min 3 
lata, od daty odbioru końcowego udokumentowanego protokołem 
odbioru. 

2.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części jest 
zawarty w Załączniku nr 1 (Kosztorysie Ofertowym – Tabela 
elementów scalonych). Zamawiający wymaga złożenia oferty na roboty 
remontowo- budowlane w całym zakresie, opisanym w danej części.  

2.8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01 grudnia 2016 r. 

3. Warunki udziału w 
postępowaniu oraz 

opis sposobu 
dokonania oceny 
spełnienia tych 

warunków: 

3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

3.1.1 Odniosą się w ofercie do wszystkich zapisów określonych  
w przedmiocie zamówienia. 

3.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wykonał prace remontowo-budowlane 
odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia,  
o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł oraz załączy 
dowody potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(Załącznik nr 5). 

3.1.3 Złożą aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

3.1.4 Złożą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  
z Zamawiającym (Załącznik nr 3). 

3.1.5 Złożą oświadczenie odnośnie braku prowadzenia względem nich 
postępowania upadłościowego bądź innego postępowania 
zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy 
(Załącznik nr 4). 

3.1.6 Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg 
formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie z opisem 
przygotowania oferty. 

3.1.7 Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków 
skutkować będzie  wykluczeniem z postępowania. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 



4. Informacja 
dotycząca 

powierzenia części 
zamówienia 

podwykonawcom 
 

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4.2. Powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie 
tej części zamówienia. 

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

4.4. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są prace remontowo-budowlane, zobowiązany jest, 
w trakcie realizacji zamówienia, przedłożyć projekt tej umowy 
Zamawiającemu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4.5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub pracy remontowo-budowlanej. 

4.6. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
prace remontowo-budowlane, może zgłosić zastrzeżenia do projektu 
umowy. 

Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym wyżej, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że zaakceptował projekt 
umowy. 

4.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
prace remontowo-budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są prace remontowo-budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

4.8. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedłożenia mu przez 
Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są prace remontowo-budowlane, może zgłosić sprzeciw do 
tej umowy. 

Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym wyżej, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu do umowy, uważa się, że zaakceptował umowę. 

4.9. Wszelkie zmiany dokonywane w umowach o podwykonawstwo 
dokonywane są pisemnie w formie aneksów do umowy i mają tu 
zastosowanie postanowienia zawarte w pkt. 4.4.-4.8. 

5. Warunki 
prowadzenia robót: 

5.1. Wykonawca zapewnieni organizację prac w sposób jak najmniej 
zakłócający funkcjonowanie obiektu – świadczenia usług 
rehabilitacyjnych. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia prowadzonych prac, 
tak żeby nie dopuścić do zabrudzenia i zniszczenia pozostałych 
powierzchni w budynku. 

5.3. Wykonawca będzie prowadzić roboty w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac 
porządkowych.  



5.5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 
harmonogramu robót. 

5.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z 
przepisami bhp i p.poż. 

5.7. Odpady budowlane, gruz i śmieci Wykonawca zobowiązany jest wywieźć 
na własny koszt na legalne wysypisko.  

6. Kryteria oceny 
ofert i wybór oferty 
najkorzystniejszej: 

6.1. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

6.1.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. 

6.1.2 Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie się 
kierował następującymi kryteriami punktowymi: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga w pkt 

1. Cena całkowita brutto w PLN (C) max. 85 

2. Długość okresu gwarancji (G),  
z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji musi 
wynosić co najmniej 3 lata 

max. 15 

 

6.1.3 Liczba uzyskanych punktów przez daną Ofertę stanowi sumę 
punktów, zgodnie z zastosowanymi kryteriami. 

6.1.4 Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów, zgodnie  
z posiadaną wagą.  

 

Punkty za kryterium „cena całkowita brutto” zostaną obliczone 
według następującego wzoru:   

 

                                Cena z oferty z najniższą ceną 
C = ------------------------------------------------   x 85 pkt 

                                       Cena oferty badanej 
 

Punkty za kryterium „długość okresu gwarancji” zostaną obliczone 
według następującego wzoru: 

 

                              Okres gwarancji badanej oferty 
G = ---------------------------------------------------------------------------------   x 15 pkt 

           Okres gwarancji z oferty z najdłuższym okresem gwarancji 

 

6.1.5 Łącznie w ramach kryteriów punktowanych możliwe jest uzyskanie 
100 pkt.                           

6.1.6 Ceny zawarte w ofercie muszą obejmować wszelkie elementy 
cenotwórcze.  

6.1.7 Cena powinna zawierać ewentualne upusty proponowane przez 
Wykonawcę. 

6.1.8 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  



w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny. 

6.2. Zwycięża Oferta, która spełnia wszystkie kryteria merytoryczne 
obligatoryjne oraz uzyskała największą liczbę punktów, w skali od 0 do 
100 punktów, w ramach kryteriów merytorycznych punktowych. 

6.3. Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
prowadzenia negocjacji cenowych oraz negocjacji zapisów umowy  
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  
W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż 
wskazana w Ofercie. 

6.4. Wykonawca, którego Oferta zwyciężyła, zobligowany jest do podpisania 
w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu, Umowy (zgodnie z projektem Umowy 
stanowiącym Załącznik nr 7) w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

6.5. W sytuacji, w której Wykonawca nie przystąpi do zawarcia Umowy, 
Zamawiający uprawniony jest do wyboru Wykonawcy, którego Oferta 
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

7. Miejsce składania 
ofert: 

7.1.  Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie „Uzdrowiska 
Konstancin-Zdrój S.A., ul. Wilanowska 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna. 

8. Sposób 
przygotowania 

oferty: 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

8.2. Oferta musi zostać sporządzona na Formularzu ofertowym (Załącznik  
nr 6) w języku polskim, a w przypadku Ofert sporządzonych w języku 
obcym powinna zostać złożona wraz z tłumaczeniem na język polski 
(dotyczy wszystkich dokumentów, stanowiących załączniki do Oferty). 

8.3. Oferta oraz wszelkie inne wymagane dokumenty i oświadczenia 
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu  
w obrocie gospodarczym. 

8.4. Jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub 
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 
Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

8.5. Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza 
to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru 
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do 
Oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione. 

8.6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub 
wycofać złożoną ofertę. 

8.7. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych. 

8.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Oferty i udziałem  
w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. 

8.9. Brak przedstawienia wszystkich wymaganych w niniejszym postępowaniu 
informacji i dokumentów będzie skutkować odrzuceniem Oferty. 

8.10. Zamawiający nie dopuszcza składania uzupełnień oraz poprawek do 
złożonych Ofert. 

8.11. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać 



w zaklejonej kopercie z napisem: 

Oferta na wykonanie prac remontowo-budowlanych w części 
rehabilitacyjnej i w otoczeniu budynku „Biały Dom” przy ul. Mostowej 5, 
05-510 Konstancin-Jeziorna w ramach zadania dostosowanie Centrum 

Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom” do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez utworzenie open space, dostosowanie sali gimnastycznej oraz 

zagospodarowanie terenu 

Zapytanie Ofertowe nr 1/BD/PF/2016 

Nie otwierać przed dniem 02.09.2016r. godz. 12:00 
 

w formie papierowej, przy czym w przypadku nadania Oferty w placówce 
pocztowej lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu do siedziby 
Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy dowód nadania. 

8.12. Ocenie podlegać będą jedynie Oferty złożone w wyznaczonym miejscu 
i terminie wraz z podanym okresem ważności Oferty wynoszącym  
60 dni, co będzie weryfikowane na podstawie Formularza ofertowego 
(Załącznika nr 6).  

9. Oferta powinna 
zawierać: 

9.1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 6). 

9.2. Wypełniony Kosztorys Ofertowy (Załącznik nr 1); 

9.3. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z 
dokumentu rejestrowego załączonego do oferty. 

9.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
zgodnie z Punktem 3.: 

9.3.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9.3.2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  

z Zamawiającym (Załącznik nr 3); 

9.3.3 oświadczenie odnośnie braku prowadzenia względem nich 

postępowania upadłościowego bądź innego postępowania 

zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy 

(Załącznik nr 4); 

9.3.4 wykaz wykonanych prac wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania, potwierdzający, że Wykonawca wykonał 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie prace remontowo-budowlane, o których mowa w Punkcie 

3.1 podpunkcie 3.1.2 (Załącznik nr 5); 

9.3.5 dowody potwierdzające na to, że prace, o których mowa wyżej 

zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenia). Jeżeli  

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia na  potwierdzenie, że 

wykazane prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wraz  

z innymi dokumentami załącza wyjaśnienia, potwierdzające 

zaistnienie przyczyn o obiektywnym charakterze 

uniemożliwiających uzyskanie przez niego ww. poświadczenia; 



9.3.6 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego 

prace budowlane wskazane w wykazie prac budowlanych, zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w powyższym pkt. 9.3.5.  

10. Termin złożenia 
ofert: 

10.1. Termin złożenia Ofert upływa w dniu 02 września 2016 r. o godz. 
12:00. 

10.2. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

11. Termin 
ogłoszenia wyników: 

11.1. Ogłoszenie wyników niniejszego postępowania nastąpi nie później 
niż 19 września 2016 r. 

11.2. Wyniki Zapytania Ofertowego zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.uzdrowisko-konstancin.pl 

11.3. O wynikach Zapytania Ofertowego Wykonawcy zostaną poinformowani 
pocztą elektroniczną na podane w Formularzu ofertowym adresy e-
mail. 

12. Kontakt: 

12.1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą 
elektroniczną o dodatkowe wyjaśnienia związane z przedmiotem 
Zapytania Ofertowego. 

12.2. Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się  
z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Szajkowska-Pawlak, adres e-mail: 
a.szajkowska@uzdrowisko-konstancin.pl 

 

13. Informacje 
dodatkowe: 

13.1. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie Oferty 
nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron. 

13.2. Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie Ofertowe zostało 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.uzdrowisko-konstancin.pl/ogloszenia  

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści 
Zapytania Ofertowego, w tym zmiany terminu składania Ofert oraz 
terminu ogłoszenia wyników. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego 
Zapytanie Ofertowego do upływu terminu składania Ofert. Jeżeli zmiany 
będą mogły mieć wpływ na treść składanych Ofert, Zamawiający 
przedłuży termin składania Ofert. O dokonanych zmianach 
Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało 
zamieszczone Zapytanie Ofertowe. 

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
postępowania w każdym czasie bez podania uzasadnienia, a także do 
pozostawienia postępowania bez wyboru Oferty. 

13.6. Zamawiający jednocześnie informuje, że: 

 Oferta nie spełniająca warunków wymaganych w niniejszym 
Zapytaniu Ofertowym zostanie odrzucona, 

 z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcy żadne 
roszczenia, 

 z tytułu unieważnienia postępowania lub pozostawienia 
postępowania bez wyboru Oferty nie przysługują Wykonawcy 
żadne roszczenia, 

 nie zwraca Wykonawcy dokumentów przedłożonych w ramach 
niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

http://www.uzdrowisko-konstancin.pl/
mailto:a.szajkowska@uzdrowisko-konstancin.pl
http://www.uzdrowisko-konstancin.pl/ogloszenia


14. Wykaz 
załączników: 

14.1. Załącznik nr 1 – Kosztorys Ofertowy; 

14.2. Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa; 

14.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań 
kapitałowych i osobowych z Zamawiającym; 

14.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy odnośnie braku 
prowadzenia względem niego postępowania upadłościowego bądź 
innego postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa 
Wykonawcy; 

14.5. Załącznik nr 5 – Wykaz prac; 

14.6. Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy; 

14.7. Załącznik nr 7 – Projekt Umowy na wykonanie prac remontowo-
budowlanych w części rehabilitacyjnej i w otoczeniu budynku „Biały 
Dom” przy ul. Mostowej 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna. 

 

 

 

 
 


