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Załącznik Nr 1  
 

.......................................................... 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OFERTA PRZETARGOWA  
Nazwa firmy (Wykonawcy): ……….................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
Województwo: ........................................................................................................................................................................ 
 
NIP: ……………………………….............................. REGON: ................................................................................................ 
 
Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: .......................................................................................... 
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: .................................................................................................... 
 
Telefony: ............................................................………………… ,e-mail: ……………………………………………… 
 

Nawiązując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kalet ach”  

 

ogłoszonego w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych   
oraz na stronie www.bip.kalety.pl  

 
I.Oferujemy realizację całego zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie  

z cenami określonymi w załączonym kosztorysie ofertowym , sporządzonymi w oparciu 
o: przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym i specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót, w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT): 
 
 ………………………………………………….. zł 

słownie: …………………………………………………………………………… złotych  

w tym podatek VAT w wysokości 23 %,tj.: …………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………złotych 

cena netto w wysokości: ………………………………. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………złotych 

Udzielamy ……………..…… miesi ęcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.  

Termin wykonania zamówienia do: 15 grudnia 2020  r. 

II.Oświadczam/my, że wyżej podana cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,  
jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

III.Oświadczam/my, iż cena oferty nie będzie podlegała podwyższeniu. 
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IV.Oświadczam/my, że uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

V.Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, która jest częścią specyfikacji i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach 

określonych przez zamawiającego. 

VI.Oświadczam/my, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji  

przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od 

własnych  warunków realizacji zamówienia. 

VII.Oświadczam/my, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 

sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie 

poinformujemy o nich zamawiającego. 

VIII.Oświadczam/my, że jesteśmy związani ofertą na okres 30 dni od daty terminu otwarcia ofert. 

IX.Oświadczam/my, że akceptujemy warunki specyfikacji oraz przyjmuję załączone warunki 

umowy bez uwag. 

X.Wadium przetargowe zostało wniesione w dniu ...............................  

w wysokości …………………..........……….. zł  

      (słownie: ………………………………………………………………………………………… zł) 

      w formie …………………………....................................................................................... 

 
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto (w przypadku 
wniesienia wadium gotówką):  
 
Nr........................................................................................................................................... 

 (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

XI.W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do: 

− podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

− wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
ofertowej (brutto)  w kwocie ................................. zł w formie .........................................., 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

XII.W powiązaniu z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp, informuję, że  
      powierz ę/* nie powierz ę      części zamówienia Podwykonawcy: 
 

1) zakres podwykonawstwa: 
 

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

2) Nazwa firmy Podwykonawcy: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*) właściwe podkreślić 
 

XIII.Oświadczam/my, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym  
postępowaniu. 
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Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.) 
 
Ofertę składam/my na ....................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Integraln ą częścią oferty jest uproszczony kosztorys ofertowy.  

 
Do niniejszej oferty załączam/my: 
1) Oświadczenie wykonawcy – Załącznik Nr 2 do SIWZ 
2) Oświadczenie wykonawcy – Załącznik Nr 3 do SIWZ 
3) ……………………………………………………………. 
4) ……………………………………………………………. 
5) ……………………………………………………………. 
 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 
 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie uprawnionej/uprawnionych do 
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania 
wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 
imieniu)  

 

 

 
 
 
 
 
 
Czy wykonawca jest: (zaznaczyć właściwe):1 

�  mikroprzedsiębiorstwem �  małym przedsiębiorstwem �  średnim przedsiębiorstwem 

�  żadnym w wymienionych powyżej 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 �Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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Załącznik Nr 2  
 
Wykonawca:  
………………………………………

……………………………………… 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

ZAMAWIAJ ĄCY 
Miasto Kalety 

ul. Żwirki i Wigury nr 2 
42-660 Kalety  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kalet ach”  

 
prowadzonego przez Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2,  42-660 Kalety, o świadczam, co 
nast ępuje:  
 
Oświadczenia dotycz ące Wykonawcy:  
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  
pkt 12-22 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 
 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. ……………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 
(procedura sanacyjna samooczyszczenie): 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 
 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  

 
 

Oświadczenia dotycz ące podmiotu na którego zasoby powołuje si ę Wykonawca  
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ….…………………………………………………………….……………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  

 
 
Oświadczenie dotycz ące podanych informacji  
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  
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Załącznik Nr 3 

Wykonawca:  
………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

ZAMAWIAJ ĄCY 
Miasto Kalety 

ul. Żwirki i Wigury 2 
42-660 Kalety  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 
„Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kalet ach”  

prowadzonego przez Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2,  42-660 Kalety, oświadczam, co następuje: 

 
Informacja dotycz ąca Wykonawcy  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 3.3. rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  
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Informacja w zwi ązku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w o zamówieniu oraz w pkt. 3.3. rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, polegam na zasobach następującego podmiotu:  
……………………………………..…………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  

 
 

Oświadczenie dotycz ące podanych informacji  
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  
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Załącznik Nr 4 

Wykonawca:  
………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kalet ach”  

oświadczam/y, że: 

−z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie nale żę/nie nale żymy  

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)*: 

−wspólnie z ……………………………………………………………………………… należę/należymy  do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że 

powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  
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Załącznik Nr 5 

Wykonawca:  
………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
 
Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniaj ących wymagania SIWZ  

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kalet ach”  

 
przedkładam poniższy wykaz wykonanych robót budowlanych w celu oceny spełnienia zdolności 
technicznej i zawodowej 
 

L.p.  Nazwa i adres 
obiektu  

Opis wykonanych 
robót wraz z ich 

zakresem  
Termin rozpocz ęcia 
i zakończenia robót  

Warto ść brutto 
zrealizowanych 

robót  

Zamawiaj ący 
(nazwa, adres, 

telefon)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Wystarczającym będzie wskazanie w wykazie oraz załączenia dowodów  dotyczących robót 
budowlanych w liczbie i w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku – zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 
 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  
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Załącznik Nr 6 

Wykonawca:  
………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 

 
Wykaz osób którymi dysponuje wykonawca i które b ędą uczestniczy ć  

w wykonaniu zamówienia  
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kalet ach”  

 
przedkładam/y poniższy wykaz w celu oceny spełnienia zdolności technicznej i zawodowej 
 

 

Lp. Imię i Nazwisko osoby Informacja na temat 
kwalifikacji zawodowych 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 
Informacja o podstawie 

dysponowania osobami* 

1.  uprawnienia  
w specjalności drogowej kierownik budowy  

 

2.     

* Należy podać formę dysponowania daną osobą (np. umowa o prace, umowa zlecenia itp.) bądź 
zaznaczyć, iż Wykonawca będzie dopiero dysponował wskazaną osobą. 
 

Jednocze śnie o świadczam/y, że wyżej wskazana osoba/y posiadaj ą uprawnienia wymagane 
odpowiednimi przepisami prawa  

 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)  


