
 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nr referencyjny zamówienia: ZP/040-2/2019 

Wigierski Park Narodowy 

Krzywe 82 

16-402 Suwałki 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

/pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy/ 

NIP: ……………………………………………….. 

REGON:…………………………………………… 

Tel. ………………………………………………… 

email: ……………………………………………… 

Nr rachunku bankowego do zwrotu wadium w banku:  

…………………………………………………………………………………….. 

/numer rachunku bankowego należy podać, jeśli wadium wniesiono w pieniądzu/ 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o nadanej nazwie: „Pozyskanie wieloźródłowych danych teledetekcyjnych 
oraz ich analiza dla obszaru Wigierskiego Parku Narodowego z częścią zlewni jeziora 
Wigry i rzeki Czarnej Hańczy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ na 
następujących warunkach: 
 

A. 
 
Cena netto: ………………………………….……..……. zł,  

słownie: .…………………….…………………………………………………………..……...…………………. 

Podatek VAT: ….……. %: ……………………………… zł,  

słownie: …………………………………………………………….…..……………………...…….....…………. 

Cena Brutto: ……………………………………….……. zł,  

słownie: …………….……………….….....……………………………………..……………………...………… 
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B. 
 
Zestawienie wszystkich prac do rozliczenia wraz z kosztami:  

Lp. Nazwa zadania 
Kwota netto 

PLN 
Kwota brutto 

PLN 

1 Dokumentacja projektowa - Szczegółowy Plan Pracy     

2 Kontrola (zarządzanie) procesu pozyskiwania danych     

3 Pozyskanie danych  -  Kolekcja 1 ALS, produkty pochodne     

4 Pozyskanie danych - Kolekcja 2 ALS, produkty pochodne     

5 Pozyskanie danych - Kolekcja 3 HS, produkty pochodne     

6 Pozyskanie danych - Kolekcja 4 TIR, produkty pochodne     

 Pozyskanie danych - Kolekcja 5 TIR, produkty pochodne   

7 Pozyskanie danych - Kolekcja 6 PAN+RGB+NIR, produkty pochodne     

8 Pozyskanie danych - Kolekcja 7 PAN+RGB+NIR, produkty pochodne     

9 Pozyskanie danych - Kolekcja 8 OBLIQ, produkty pochodne      

10 Pozyskanie danych - dane archiwalne      

11 Kontrola (zarządzanie) procesu wykonywania analiz     

12 
Analizy – Cel1 - Inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania 
terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy 

    

13 
Analizy – Cel 2 - Inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie 
mapy roślinności rzeczywistej oraz charakterystyka zróżnicowania 
roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych. 

    

14 Analizy – Cel 3 - Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej     

15 Analizy – Cel 4 - Charakterystyka lasów i zadrzewień.     

16 Analizy – Cel 5 - Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz 
antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu. 

    

17 Analizy - Cel - 6 Inwentaryzacja hydrograficzna.     

18 Analizy - Cel 7 - Charakterystyka parametrów fizycznych wód.     

19 Analizy- Cel 8 -  Inwentaryzacja roślinności wodnej poprzez opracowanie 
mapy roślinności wodnej. 

    

20 Analizy - Cel 9 - Identyfikacja procesów zarastania zbiorników wodnych.   

21 Raport – opracowanie raportu, implementacja wyników, szkolenia     

22 
Raport - aplikacja do wyświetlania zdjęć ukośnych, aplikacja do obsługi 
modelu 3D   

    

RAZEM  0,00  0,00  
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C. 
 
Wykaz Personelu kluczowego, który będzie skierowany do realizacji zamówienia: 

Stanowisko Imię i nazwisko 
Wykształcenie/tytuł 
naukowy 

Dodatkowe wymagania 
(certyfikaty, uprawnienia) 

Kierownik 
Projektu 

   

Ile razy pełnił funkcję w 
zakresie opisanym w 
SIWZ - Część IV pkt. 
4.1).c).i. 

Potwierdzenie doświadczenia:  

 

W ilu projektach brał 
udział w zakresie 
opisanym w SIWZ - 
Część IV pkt 4.1).c).ii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

W ilu projektach brał 
udział w zakresie 
opisanym w SIWZ - 
Część IV pkt 4.1).c).iii. 

Potwierdzenie doświadczenia:  

Specjalista 1    

Lata doświadczenia w 
zakresie opisanym w 
SIWZ - Część IV pkt 
4.2).c).i. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

W ilu projektach 
realizował zakres 
opisany w SIWZ - 
Część IV pkt 4.2).c).ii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

Specjalista 2    

Lata doświadczenia w 
zakresie opisanym w 
SIWZ - Część IV pkt 
4.3).b).i. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

W ilu projektach 
realizował zakres 
opisany w SIWZ - 
Część IV pkt 4.3).b).ii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

W ilu projektach 
realizował zakres 
opisany w SIWZ - 
Część IV pkt 4.3).b).iii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

Specjalista 3    

Lata doświadczenia w 
zakresie opisanym w 
SIWZ - Część IV pkt 
4.4).b).i. 

Potwierdzenie doświadczenia: 
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W ilu projektach 
realizował zakres 
opisany w SIWZ - 
Część IV pkt 4.4).b).ii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

Specjalista 4    

Lata doświadczenia w 
zakresie opisanym w 
SIWZ - Część IV pkt 
4.5).b).i. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

W ilu projektach 
realizował zakres 
opisany w SIWZ - 
Część IV pkt 4.5).b).ii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

Specjalista 5    

Lata doświadczenia w 
zakresie opisanym w 
SIWZ - Część IV pkt 
4.6).b).i. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

W ilu projektach 
realizował zakres 
opisany w SIWZ - 
Część IV pkt 4.6).b).ii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

Specjalista 6    

Lata doświadczenia w 
zakresie opisanym w 
SIWZ - Część IV pkt 
4.7).b).i. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

W ilu projektach 
realizował zakres 
opisany w SIWZ - 
Część IV pkt 4.7).b).ii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

Specjalista 7    

Lata doświadczenia w 
zakresie opisanym w 
SIWZ - Część IV pkt 
4.8).b).i. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

W ilu projektach 
realizował zakres 
opisany w SIWZ - 
Część IV pkt 4.8).b).ii. 

Potwierdzenie doświadczenia: 

 
D. 

 
1. *Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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2. *Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Są to następujące informacje:  

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

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

- Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.  

3. Oświadczamy, że: 

 Nie  zamierzamy zlecać wykonania części prac  podwykonawcom* 

 Zamierzamy  zlecić podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac*: 

L.p. 
Części zamówienia - zakres robót, jakie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom 
Firma/ nazwa podwykonawcy 

(jeżeli na etapie złożenia oferty jest znany) 

1.   

…   

 

* (niepotrzebne skreślić ) 

4. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1b PZP:  

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

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

 

E. 
 

Ponadto oświadczamy, iż: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia i w cenie ofertowej zostały 

uwzględnione wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.  

2. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

do przygotowania oferty. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 

4. Zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez 

Zamawiającego w terminie wyznaczonym. 

5. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu*. 



ZP/040-2/2019 

 
 

 
6 

 

*(UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści  
świadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są : 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

… 

 

Oferta zawiera ................... ponumerowanych stron. 

 

 

 

   ....................................................            ………………….......................................... 
      (Miejscowość i data)      (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych) 


