Załącznik nr 1
do regulaminu postępowania przy
udzielaniu zamówień publicznych
przez Miasto Inowrocław – Urząd Miasta
Inowrocławia

nazwa Wydziału UM

data ……………………………

WNIOSEK
o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Rodzaj zamówienia: a) roboty budowlane, b) dostawy, c) usługi*
1. Określenie kodów CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
…………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa zamówienia: ……………………………………………………………………………
3. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe i dotyczące wykonania przedmiotu
zamówienia, opcje, termin wykonania:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
4. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych (zgodnie z art. 104-106 ustawy)
potwierdzających, że oferowane roboty budowlane* dostawy*, usługi* spełniają określone
przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, które powinny być załączone do oferty:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Wymagany okres rękojmi za wady …………………………………………………………….
6. Wymagany okres gwarancji jakości …………………………………………………………...
7. Warunki finansowania zamówienia (w tym rodzaj wynagrodzenia, liczba faktur, zaliczki itp.)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...............
8. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? tak/nie *
Jeżeli tak, należy wskazać części: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
9. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej? tak/nie*
Jeżeli tak, należy opisać sposób złożenia oferty wariantowej………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
10. Czy przewiduje się udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub
robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy?
Jeżeli tak, należy opisać przedmiot tych zamówień ……………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
11. Czy wymaga się wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego? tak / nie*
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12. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę .................................................. zł netto (bez
VAT), co stanowi równowartość …………………………… euro, w tym wartość
przewidywanych zamówień określonych w pkt 10 wynosi …………………….. zł netto, co
stanowi równowartość …………………………… euro.
Wartość zamówienia ustalono na podstawie ...............................................................................
……………………………………………………………………………………………………
w dniu (wyliczenie wartości załączono do wniosku)
Osoba/osoby*, która/e ustaliła/y wartość przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………
13. Tryb postępowania*:
.......................................................................................................................................................
1) jeżeli tryb podstawowy, przewiduje się:
a) wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji*;
b) możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia*;
c) negocjowanie treści ofert złożonych w celu ich ulepszenia*;
2) ogranicza się liczbę wykonawców, których zaprosi się do negocjacji do ……. (nie mniej
niż 3);
jeżeli tak, należy podać kryteria selekcji ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3) uzasadnienie wyboru trybu (w przypadku: negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4) wykaz wykonawców* / nazwa wykonawcy* zaproszonych / zaproszonego do negocjacji
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(dotyczy trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.
14. Wadium: tak/nie* ………………. zł, tj. …………… % wartości zamówienia.
15. Warunki udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 112 ustawy:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (jeżeli wymaga się , aby wykonawcy byli
wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych)
……………………………………………………………………………………………………;
2) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
(zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka
danej organizacji):…………………..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
dokument potwierdzający spełnianie warunku …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
3) posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej (minimalne roczne przychody,
stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zdolność
kredytowa, środki finansowe):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
dokumenty potwierdzające spełnianie warunku …………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………….
4) legitymowanie się zdolnością techniczną lub zawodową
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
dokumenty potwierdzające spełnianie warunku …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
16. Wykluczenie z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1: tak, na podstawie pkt ….. / nie*.
17. Czy konieczne jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? tak/nie* ………
% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
Zamawiającego wynikającego z umowy (nie więcej niż 5%, a w uzasadnionych przypadkach
nie więcej niż 10%).
18. Proponowane kryteria oceny ofert:
cena............................................................................ waga...................... %
................................................................................... waga ...................... %
................................................................................... waga ...................... %
…………………………………………………….........................................
19. Czy należy powołać komisję przetargową: tak* / nie*;
1) jeżeli tak, propozycja składu komisji (min. 3 osoby):
…………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………….......................................................................
2) jeżeli nie, oceny ofert dokona ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
20. Propozycja istotnych postanowień, które należy wprowadzić do umowy, w szczególności:
1) wysokości kar umownych: ………………………………………………………………;
2) przewidywanych okoliczności zmiany umowy z określeniem rodzaju, zakresu i
warunków wprowadzenia zmian: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
21. Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak/nie*. (jeżeli tak, proszę podać nazwę projektu/programu)
…………………………………………..
22. Kwota, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
......................................................................................... zł, klasyfikacja budżetowa:
...........................................................................................................................................
23. Załączniki do wniosku: określenie wartości zamówienia, kosztorys inwestorski, projekt
budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, specyfikacja wykonania i odbioru robót
budowlanych, program funkcjonalno-użytkowy, inne *…………………………….
................................................................................................................................................
Naczelnik Wydziału
………………………………………
Zespół Zamówień Publicznych
……………………………………………
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(data i podpis)
Akceptuję pod względem finansowym:

............................................................
Skarbnik Miasta
ZATWIERDZAM
................................. dnia ............................

........................................................
Kierownik Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić
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