
Instrukcja dla Wykonawców

„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich 
poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży



Na ofertę składają się:

1. Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o przetargu.

2. Wykaz wykonanych dostaw, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, wraz z dokumentami

potwierdzającymi, że dostawy zostały zrealizowane należycie.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru (CEiDG lub KRS).

4. Zaakceptowany wzór umowy.

5. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

6. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, o ile uprawnienie to nie wynikają z przepisów prawa lub

dokumentów rejestrowych.

7. Zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Weterynarii proces technologicznego wytwarzania węzy pszczelej i

kopia ostatniej jego kontroli



FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ................................................  

Siedziba: ................................................    

Adres poczty elektronicznej:  ................................................     

Numer telefonu:  ……........................................    

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Oświadczam, że jako Wykonawca podlegam obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców  

(zaznaczyć właściwe ): 

KRS                      CEiDG                                      NIE DOTYCZY  

Numer KRS……………………..  

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na dostawę węzy pszczelej wielkopolskiej oferujemy 

wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę: 

Cena oferty w zakresie zadania nr 1 (6 780,00  kg) : 

cena netto zadania............................................................................zł 

(słownie: .......................................................................................... ) 

podatek VAT   23 %  

cena brutto zadania .............................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................) 

Oznaczenie Wykonawcy. 

Na podstawie Ustawą z dnia 4 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. 2013.672)

Należy wypełnić dla wszystkich zadań w 
których Wykonawca składa swoją 

ofertę 



Podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 

KRS lub CEiDG. 
Ofertę może także podpisać 

pełnomocnik Wykonawcy. Wówczas do 
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii.

 

Oświadczam, że: 

1.   Przedmiot zamówienia dostarczę w terminie wymaganym przez Zamawiającego.  

2.  Zapoznałem się ze warunkami postępowania przetargowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 

oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3.   Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w treści ogłoszenia o przetargu.  

4.  Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

 

 

................................................................................. 

                                                                              (data i czytelny podpis wykonawcy) 



Oznaczenie Wykonawcy. 

Należy wskazać min. 2 dostawy o 
podobnym charakterze co przedmiot 

zamówienia. Wykaz musi zawierać 
dane dotyczące zamawiającego 

(odbiorcy), zakresu rzeczowego ( 
głównie ilość dostarczonej węzy), 

okresu realizacji oraz wartości 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

 

Nazwa Wykonawcy :  

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży,  

Adres: ul Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież  

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu cywilnego na dostawę 

węzy pszczelej, w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Program poprawy 

warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. 

w imieniu firmy którą reprezentuję 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem (wykonaliśmy) 

następujące dostawy: 

 

Nazwa 

zamówienia, 

miejsce realizacji 

Nazwa 

zamawiającego, 

adres, telefon, faks 

Charakterystyka  

zamówienia  

(zakres rzeczowy)  

Okres realizacji 

(dzień/miesiąc/rok) 

Wartość kontraktu 

wykonawcy 

(kwota brutto w zł) 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

W załączeniu przedkładam(-my) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy  

wskazanej w tabeli powyżej.  

 

 

 

................................................................................. 

                                                                                    (data i czytelny podpis wykonawcy) 

Podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy



Oznaczenie Wykonawcy. 

Należy wskazać osobę odpowiedzialną 
za kontakt w sprawie procedury 

przetargowej i późniejszej realizacji 
umowy

Należy wskazać osobę/osoby 
upoważnione do podpisania umowy 

przetargowej, zgodnie z zasadami 
reprezentowania Wykonawcy

 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTU  
 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

 

Miejscowość ...................................   Data ..................... 

 

L.p. 

 

 

Imię i Nazwisko Telefon/ Faks Adres e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w sprawie realizacji 

przedmiotu zamówienia podpisze: 

  

Pan/Pani…………………………..  

 

piastujący/ca  stanowisko ………………………….. 



Oznaczenie Wykonawcy. 

Podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

Miejscowość ...................................   Data ..................... 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

wykonawcy węzy pszczelej 

 

Oświadczam, że węza pszczela oferowana w ramach projektu  

„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie 

finansowe zakupu węzy pszczelej” 

finansowanego ze środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 

 

 została wyprodukowana wyłącznie z wosku pszczelego i nie zawiera domieszek  

węglowodorów obcego pochodzenia 

 Ponadto oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 

Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy. 

 

................................................................................. 

                                                                              (data i czytelny podpis wykonawcy) 



• Pamiętaj, aby do oferty dołączyć!!!

1. Zaakceptowany wzór umowy.

2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, o ile uprawnienie to nie wynikają z przepisów prawa

lub dokumentów rejestrowych.

3. Zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Weterynarii proces technologicznego wytwarzania węzy

pszczelej i kopia ostatniej jego kontroli

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru (CEiDG lub KRS).


