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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

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

 ( pieczęć Wykonawcy)                                                                                                         ( miejscowość i data) 

                                                             

FORMULARZ  OFERTY 
 
 

Ja/My, niżej podpisany/i …………….……………………………………………………..………………… 

 
działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………. 

 ( Nazwa i adres wykonawcy/ów) 

 

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

 

NIP…………………………………….…………..       REGON………….………..…….…………………… 

Nr tel. : ……………………………. Nr faksu :……………………………. e-mail: ……..………………….. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Chrzanów” 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania  

składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę brutto  ……………..………….……..zł 

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

……………………………………………………..……….…...................................……...……….…………..),        

w  tym podatek  VAT  ……%  

Udzielamy  Zamawiającemu rękojmi  na wykonaną dokumentację na okres: 

               - 2 lata od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji* 

               - 4 lata od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji* 

* - zaznaczyć właściwe  

Nie zaznaczenie żadnej opcji lub też zaznaczenie obydwu opcji traktowane będzie przez Zamawiającego jako 

oświadczenie Wykonawcy,  że na przedmiot zamówienia  zostanie udzielony 2 letni okres rękojmi. 

 

 

 

2. Oświadczam/y, że w cenie  brutto podanej w pkt. 1 niniejszego formularza ofertowego zostały uwzględnione 

wszystkie koszty niezbędne do wykonaniem całości  przedmiotu zamówienia. W ofercie nie została zastosowana 

cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

3. Oświadczam/y, że podana cena została obliczona w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla pełnej realizacji przyszłego świadczenia 

umownego. 

4. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

5. Akceptujemy warunki płatności –30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury Zamawiającemu. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia,  Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz że zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty.  

         

-

-

- 
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7. Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy stanowiący 

załącznik nr 8 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

8. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że  zamierzamy/ nie zamierzamy*: 
 

-   powierzyć  podwykonawcom wykonania  następującej części zamówienia  (wypełnić jeżeli dotyczy): 

L.p. Nazwa części zamówienia 

1.  

2.  

lub  

- wskazujemy  następujących podwykonawców na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w 

art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22  ust.1. 

(wypełnić jeżeli dotyczy): 

L.p. Nazwa firmy  

1.  

2.  
 

10. Wadium w kwocie ………………….. zostało uiszczone w formie ……………………………………………….. 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam/y do oferty. 

11. Składam/y niniejszą  ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie* ubiegający o udzielenie 

zamówienia.   

12. Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawców występujących wspólnie jest następujący: 

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

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

13. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera* informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji zawarte są w następujących dokumentach: …………………………….. na stronach 

…………………….. i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione przez Zamawiającego. 

14. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………...  kolejno ponumerowanych stronach. 

Do  formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje stanowiące integralną część 

oferty: 

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

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

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                                            / podpis osoby /osób uprawnionych   

                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika/ 

 

 

 
*
niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 

 

…………………………………. 
           ( pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   O  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  OKREŚLONYCH W ART.22 ust.1   

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

 

 
Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej                                

w miejscowości Chrzanów” 

 
Działając w  imieniu i na rzecz: 

 

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

 

 

...........................................................................................................………………................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 

 

Oświadczam/y, że stosownie do zapisów art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

spełniam/y warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

 

 

 
..................................                                                                                 .............................................................. 
     miejscowość i data                                                                                     /podpis osoby/osób uprawnionych do  

                                                                                                                                reprezentowania Wykonawcy/ 



Znak sprawy: IGPM.271.3.2016 

 
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

…………………………………. 
           (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA  Z 

POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust 1  

 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) 

 

 

 
Ja/My niżej podpisany/i  przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej 

na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów” 

 

 

 

 
 

.............................................................................................……………….............................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

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

 
niniejszym oświadczam/y, że na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie zaistniała żadna z 

przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  

2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) uzasadniająca wykluczenie nas jako Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
 
 

 

 

 
  ..............................                                                                          .............................................................. 
    miejscowość i data                                                                                                             /podpis osoby/osób uprawnionych do  

                                                                                                                                                        reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum  w imieniu swojej firmy. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

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

( pieczęć  Wykonawcy)  

 

 

 

Wykaz osób, 

 które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami 

 

Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Chrzanów” 

Działając w  imieniu: 
 

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

 

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 

przedstawiam/y wykaz osób którymi dysponujemy lub będziemy dysponować, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu przedmiotowego zamówienia: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

 

 

 

 

Okres praktyki 

zawodowej 

 

Posiadane kwalifikacje 

zawodowe i wykształcenie ( 

w tym rodzaj i numer 

uprawnień) - 
 w zakresie niezbędnym do 

spełnienie warunku 

dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

 

Doświadczenie zawodowe  

pełniona  

funkcja / zakres wykonywanych 

czynności  

Wskazanie podstaw do 

dysponowania osobami 

uczestniczącymi w  

wykonaniu zamówienia 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1) W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów niezależnie od charakteru 
łączących go z nim stosunków – powinien przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia(poprzez załączenie do oferty odpowiednio wypełnionego 
oświadczenia  wg wzoru  - załącznik nr 4a).   

2) Do niniejszego wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia wg. załącznika nr  5 do SIWZ. 

 

 

 

 .............................                                                                        .............................................................. 
   miejscowość i data                                                                                                     /podpis osoby/osób uprawnionych do  

                                                                                                                  reprezentowania Wykonawcy/
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Załącznik Nr 4a do SIWZ 

…………………………………… 

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

( nazwa i adres podmiotu  

oddającego do dyspozycji)  

 

…………………………………… 

              telefon /fax 

OŚWIADCZENIE 

o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

Dotyczy zadania pn: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Chrzanów ” 

 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z  2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) 
 

 

Ja(my), niżej podpisany(i), reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako 

upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego 

Podmiotu oświadczam(y), że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy : 

 

 

..................................................................................………………………………………………………….. 
                                                                              (dane Wykonawcy składającego ofertę) 

  

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na powyższe zadanie zobowiązuję(my) się w 

imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji niezbędne  zasoby  na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia tj.: 

 

 

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

 

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

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

 

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

 

 

 

 
                                                                                               

                                                                                                                                 

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

         miejscowość i data                                                                                /podpis osoby, osób uprawnionych do  

                                                                                                                               reprezentowania Podmiotu/ 

 
 
Uwaga !  Dokument ten składa wraz z ofertą Wykonawca, natomiast  podpisuje go Podmiot, który oddaje do dyspozycji wskazane zasoby  do realizacji 

zamówienia. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

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

( pieczęć  Wykonawcy)  

 

 

OŚWIADCZENIE  

 W  SPRAWIE  UPRAWNIEŃ 

 

 
Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Chrzanów” 
 
Działając w  imieniu: 

 

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

 

 

.........................................................................................................……………….................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 

 
Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
................................                                                                   ............................................................................... 
  miejscowość i data                                                                           /podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do  

                                                                                                                     reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 

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

    (pieczęć  Wykonawcy)  

 

 

 

WYKAZ     

WYKONANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ GŁÓWNYCH USŁUG 

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
 

 

Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Chrzanów” 
 

Działając w  imieniu: 
 

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

 

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 

przedstawiam/y  następujące informacje: 

 

Lp. 

Przedmiot usługi  
 ( Nazwa zadania, opis, zakres przedmiotu 

zamówienia, krótka charakterystyka – 

długość sieci) 

Termin realizacji Wartość 

zamówienia 

brutto 

 

Nazwa podmiotu, na 

rzecz którego wykonano 

zamówienie 
(Nazwa, adres, Tel.) Od 

(dd/mm/rr) 

Od 

(dd/mm/rr) 

1 2 4 3 5  

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

1) Do wykazu należy załączyć dowody ( w formie określonej  w  § 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów  z 19 lutego 2013  w 
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane) 
potwierdzające że przedmiotowe usługi zostały wykonane należycie. 

 

 

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

  miejscowość i data                                                                           /podpis osoby/osób uprawnionych do  

                                                                                                                   reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

 

 
INFORMACJA PRZYNALEŻNOŚCI/ LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI   

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 
zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Nazwa i adres wykonawcy: 

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

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

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

 

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Chrzanów” 

 

 

1) Informuję(jemy), że należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu 

ustawy  z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie  konkurencji i konsumentów  ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 

późn. zm.), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 

 

Lp. Nazwa Podmiotu 

 

Adres 

1.   
2.   
3.   
 

 

 
……………………., dn………………….                                ………………………………….……………………….. 
                                                                                         (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 

 

2) Informuję(jemy), że nie należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 
……………………., dn………………….                      ………………………………….……………………….. 
                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 

 

                                                                                                              

Uwaga! Należy wypełnić odpowiednio  pkt 1)  albo pkt 2) 


