INSTRUKCJA KONKURSOWA DLA WYKONAWCÓW

Niniejsza instrukcja określa:
1. Sposób przygotowania oferty konkursowej;
2. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę
konkursową;
3. Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część oferty konkursowej;
I. Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej.
1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej instrukcji.
2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane
postanowieniami punktu III niniejszej instrukcji.
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego
upoważnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien
być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
4. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak
jego brak.
5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane
przez wykonawcę.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami w kopercie posiadającej oznaczenia określone w ogłoszeniu.
II. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.
1. Doświadczenie –wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie co najmniej jednego zamówienia o charakterze i zakresie podobnym do
niniejszego zamówienia tj. sprzedaż wraz z dostawą, montażem i
uruchomieniem pompy wirowej do wody w systemie naśnieżania, za cenę nie
niższą niż 50.000,00 zł brutto - wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w
formie poświadczeń (referencji). Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez
Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.1
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

1

Zapis jest przykładowy i powinien być dostosowany do konkretnego zamówienia.

III. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej.
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Zaakceptowany poprzez parafowanie każdej strony wzór umowy – załącznik
nr 3
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania
wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki
cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki
cywilnej.
4. Poświadczenia potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w
ofercie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w ofercie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania poświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.

