
wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług - załącznik Nr 4 

 
 

Wykonawca: .................................................... 
                                 (czytelna nazwa i adres wykonawcy)                                      

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Warunek: Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od daty wszczęcia niniejszego postępowania, co najmniej jedną analizę 
porealizacyją związaną z wykonaniem pomiarem hałasu komunikacyjnego zawierająca co najmniej 5 punktów pomiarowych. 

 
 

L.p. 

Podmiot na rzecz 

którego usługa została 

wykonana  
(wpisać nazwę i adres) 

Nazwa wykonanej 

usługi  

Data wykonania 

usługi 

- zakończenia 
(wpisać 

dzień/miesiąc/rok) 

Przedmiot usługi 
(opis zakresu rzeczowego przedmiotu usługi potwierdzający spełnienie 

warunku przedstawionych w OPZ) 

Dowody dotyczące 

głównych usług, 

stanowią załącznik  

Nr ………... 
(wpisać odpowiedni nr) 

Pisemne zobowiązanie1)  

stanowi załącznik 

Nr……….. 
(wypełniają jedynie 

wykonawcy których to 

dotyczy) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 

    

Załącznik nr 

…………….. 

Załącznik nr 

…………….. 

 
 
 
 
 
 

    

Załącznik nr 

…………….. 

Załącznik nr 

…………….. 

 
 
 
 
 
 

    

Załącznik nr 

…………….. 

Załącznik nr 

…………….. 

1) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu - należy je złożyć w oryginale w przypadku wyboru 

oferty (na etapie składania oferty dopuszcza się składanie kopii). 

 

Data ………………………..                  ............................................................................ 

                                                                (podpis Wykonawcy) 



 

 

wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3 

 

Wykonawca: .................................................... 
                                 (czytelna nazwa i adres wykonawcy)          
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
Wskazać informacje potwierdzaj ące spełnienie warunku udziału w post ępowaniu  

 

Nr poz.  Stanowisko: Imię i nazwisko 

Wykształcenie / kwalifikacje  
(wpisać kierunek studiów  

i specjalność, data ukończenia 
studiów itp.) 

 Wyższe o specjalności  akustycznej 
lub pokrewne potwierdzające 

wymagane kwalifikacje umożliwiające 
prawidłową realizację zamówienia 

Doświadczenie: (wpisać nazwę zadania, 
ilość dokonanych pomiarów, datę wykonanych 

pomiarów/opracowania)  
Wykonywał lub brał udział w wykonaniu co 

najmniej jednej analizy porealizacyjnej 
zawierającej min. 5 punktów pomiarowych 

hałasu komunikacyjnego. 

Informacja  
o 

dysponowania 
tymi osobami 

(wpisać 
„dysponuje” lub 

„będzie 
dysponował” ) 

Podstawa  
dysponowania 
tymi  osobami 

(wpisać podstawę, 

np. umowa o 

pracę, 

zobowiązanie 

innego podmiotu 

Pisemne 
zobowi ązanie1)  

stanowi 
załącznik 

Nr…………….. 
(wypełniają 

jedynie 
wykonawcy 
których to 
dotyczy) 

1.  
   

 
  Załącznik  

Nr ………. 

2.  
     Załącznik  

Nr ………. 

3.   
     Załącznik  

Nr ………. 

 

 

 

*- Wpisać właściwe. 
1) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu - należy je złożyć w 

oryginale w przypadku wyboru oferty (na etapie składania oferty dopuszcza się składanie kopii). 
 
 
 
 
Data …………………..                 ...........................................................................                     

                       (podpis Wykonawcy) 

    



          
 

wzór formularza Oferty – załącznik nr 2 

Wykonawca: ........................................................................ 
(czytelna nazwa/y i adres/y Wykonawcy/Wykonawców) 

 

O F E R T A 
Do 

Zarządu Dróg Miejskich  

i Komunikacji Publicznej  

w Bydgoszczy 

ul. Toruńska 174a 

85-844 Bydgoszcz 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym pn.: 

„Wykonanie pomiarów i analizy poziomu hałasu po realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa trasy 

tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego                         

do ul. Chemicznej” 

 

 

ja/my niżej podpisany/i: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców) 

 

[w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum] 

 

Oświadczam/y, że: 
 

Deklaruję/emy się zrealizować zamówienie publiczne pn: „Wykonanie pomiarów i analizy poziomu hałasu po 
realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa trasy tramwa jowej wzdłu ż ulicy Wojska Polskiego na odcinku                          
od ul. Krzysztofa Kamila Baczy ńskiego do ul. Chemicznej” 

na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia , w tym umowy: 

1)  za łączną cenę netto: ...............................................................................................PLN,  

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

2) wg. stawki VAT: …………..…..%, tj. …………………..…………..……………….…..………………… PLN, 

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

3) za łączną cenę brutto: ...............................................................................................PLN,  

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

 

 

 

 



 

4) Udzielam rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy  

5) Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ za pomocą podwykonawców  

6) Niniejsza oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert 

7) Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 

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

Osiągalna/y pod nr tel.......................................... faxu ............................ w godz. od ........... 

do..........                           

8) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować: 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Nr  tel.....................................,   Nr  faxu ...........................,                                                                        

Adres e-mail …………………………………………………..…… 
 

 

 

9. Oświadczam/y, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Data ………………….. ...................................................................... 
                           (podpis Wykonawcy) 
      

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1). 


