
 

                                                  
 

 

Case study - zamówienia publiczne 
 

 

ĆWICZENIE 

do samodzielnego opracowania przez zespoły ćwiczeniowe 

 

Zadanie 1. 

 Proszę opracować wzór OFERTY z wykorzystaniem przepisów PPP i PZP oraz wytycznych ze 

studium przypadku  

 

Pamiętaj, że oferta musi zawierać metadane oferenta, np.: 

1/ Dane oferenta. 

 

Data przygotowania oferty:   

Nazwa oferenta:   

Adres / siedziba:     

Nr telefonu:    

Adres e-mail:    

Strona www:  

Dane osoby/osób uprawnionych do 

kontaktu  

(nie mniej niż: imię i nazwisko, adres 

e-mail, numer telefonu): 

 

Dane osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania oferenta: 

 

 

Inne dane: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

2/ Oferent posiada kwalifikowaną kadrę techniczną zdolną do wykonania prac budowlano - 

montażowych oraz okresowej eksploatacji 3 Carportów 

 

Imię i nazwisko 

(wpisz stanowisko 

w projekcie PPP ) 

Opis wyksztalcenia / doświadczenia zawodowego 

1.  
 

2. 

 
 

3.   
 

4. 

 
 

5.  



 

6. 

 
 

Inne kwalifikacje, które mogą wpływać na ocenę kadry Oferenta: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

3/ Oferent przedłoży dokumenty poświadczające: uprawnienia do wykonywania prac 

budowlano - montażowych oraz okresowej eksploatacji 3 Carportów 

 

Nazwa 

dokumentu  
Opis 

1.  
 

2. 

 
 

3.  
 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

4/ Oferent przedłoży dokumenty poświadczające: wpis firmy do KRS lub EDG, potwierdzenie 

opłacanych podatków z US, składek ZUS i PFRON, 

 

Nazwa 

dokumentu  
Opis 

1.  
 

2. 

 
 

3.  
 

 

5/ Oferent przedłoży oświadczenie poświadczające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

gdyż spełnia wymogi określone art. 110 i 111 ustawy pzp – obowiązek podpisania oświadczenia 

o spełnianiu tych warunków 

TAK/ NIE 

Wyjaśnienie: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

6/ Oferent przedłoży oświadczenie poświadczające, że nikt z zarządu danej firmy nie był 



prawomocnie skazany za przestępstwa: skarbowe, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

itp. określonych w art. 108 ustawy pzp. 

TAK/ NIE 

Wyjaśnienie: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Nazwa 

dokumentu  
Opis 

1.  
 

2. 

 
 

3.  
 

………………………………………………………………………………….. 

 

7/ Oferent przedłoży oświadczenie, że  znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

umożliwiającej realizację projektu z własnych środków (posiada płynność finansową oraz 

zdolność kredytową); 

TAK/ NIE 

Wyjaśnienie: 

……………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Nazwa 

dokumentu  
Opis 

1.  
 

2. 

 
 

3.  
 

 

8/ Oferent przedłoży oświadczenie, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów 

o wartości nie mniejszej niż obecny wykaz prac – wymagane poświadczenie w postaci wykazu 

ww. prac na rzecz innych podmiotów z ostatnich 3 lat oraz referencje 

TAK/ NIE 

Wyjaśnienie: 

……………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa 

dokumentu  
Opis 

1.  
 

2. 

 
 

3.  
 

9/ Oferent przedstawi wykaz potencjału technicznego niezbędnego do realizacji projektu, który 

pozostaje w dyspozycji Partnera. 

 

TAK/ NIE 

Wyjaśnienie: 

……………………………………………………………………………….….. 



………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa 

dokumentu  
Opis 

1.  
 

2. 

 
 

3.  
 

 

 

 

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWSZIĘCIA PRZEZ OFERENTA: 

 

Sposób instalacji Carportu: 

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

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

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

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

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

Rodzaj, typ i parametry techniczne ładowarek 22 kW 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CENA OFERTY: 

 

1/ Zakres prac budowlano-montażowych 

Carportu 

Kwota netto Kwota brutto 

   



   

   

   

2/ Dostawa i montaż 18 stacji ładowania 22 kW   

Koszty ubezpieczenia / leasingu ładowarek w okresie 

10 lat 

  

Pozostałe koszty Oferenta   

   

3/ Usługa dot. obsługi i serwisu Carportu przez 

okres 10 lat 

  

   

Koszty oferty ogółem:   

 

 

Uwagi Oferenta do projektu Umowy PPP: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Data: 2022-………………………………. 

Podpis Oferenta 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

 


