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Załącznik nr 1  do siwz 

 

Nr sprawy: POIS.01.03.01 – 00 -0111/16 ; EA/332 – 2/18 

 

 

 

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

/pieczątka wykonawcy/  

 
O F E R T A 

 
dotycząca postępowania przetargowego pn.: 

„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno  – Epidemiologicznej w Zawierciu  

przy ul. 11 Listopada 15” 

złożona przez: 

 

Firma: …………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………… 

Faks: …………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:  ……………………………. zł brutto 

 

słownie: …………………………………………………… zł brutto 

 

 

na ww. cenę składają się poszczególne elementy zamówienia o wartościach jn.: 

 

Lp. Rodzaj prac Wartość netto 
            VAT 

 
Wartość brutto 

1. …………………………….  

 

……………….zł 

  

 

………………..zł 

2 ………………………………..  

……………….zł 

  

……………….zł 

 

 
2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie ….. tygodni licząc od dnia zawarcia 

umowy. 

3. Oferujemy ….. miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane  

i zastosowane materiały, liczony od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki dotyczące niniejszego postępowania  

i realizacji zamówienia, w tym warunki płatności, określone w siwz  oraz jej załącznikach.  
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5. Zobowiązujemy się do zatrudnienia przez na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących prace budowlane takie jak roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty 

posadzkowe, murowe, betonowe, tynkarskie, izolacyjne i malarskie, roboty związane ze stolarką 

drzwiową i okienną, roboty instalacyjne oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane,  

które są wymienione w przedmiarze robót wynikającym z projektu, do wykonania których nie są 

wymagane uprawnienia, w tym budowlane.  

6. Uważam/y się związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw.: części zamówienia: 

 

Lp. Firma podwykonawcy
1
 Część zamówienia 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z art. 22a ust.4 ustawy pzp podwykonawcą jest również podmiot na potencjał którego 

Wykonawca powołują się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

 

8. Oświadczam/y, że (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem): 

 

  wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*. 

  wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*. Powyższy obowiązek 

podatkowy będzie dotyczył …………….
2
  objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość 

netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....
3
 zł. 

9. Oświadczam/-y, że 

……………………………………………………………………………………………. 

/należy wpisać: „zaliczamy się” lub „nie zaliczamy się”/ 

 

do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw * 

                                                           
1
 w przypadku powoływania się na potencjał innego podmiotu w odniesieniu do warunków  dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia należy wskazać 

niniejszy podmiot, zgodnie z art.22a ust.4 upzp 
2
  wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

   z przepisami o podatku od towarów i usług. 
3
  wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 
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*informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia  ogłoszenie o udzielenie zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych oraz sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Powyższa 

informacja nie stanowi o ważności oferty. W przypadku braku odpowiedniego wypełnienia 

Wykonawca zostanie poproszony o podanie nin. Informacji. 

Pojęcie mikoprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiują art. 104 – 106 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) 

 

10. Ofertę składamy  na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Ofertę sporządzono w dniu ...... 2018 r. 

 

 

……………………….…………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub 

osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do siwz 

Nr sprawy: POIS.01.03.01 – 00 -0111/16; EA/332 – 2/18 

Wykonawca: 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 
OŚWIADCZENIE  

STANOWIĄCE WSTĘPNE POTWIERDZENIE, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 Działając na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizację budynku 

Powiatowej Stacji Sanitarno  – Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15” 

 ………………………….. 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w siwz.
4
 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-22  

ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1  

i 8 ustawy Pzp. 

4. 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 ………….……. r. 

 

 

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

(pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

                                                           
4 w  przypadku  składania  o f er t y  przez  wykonawców wspóln ie  ub iega jących  s i ę  o  udzie l en ie  zamó wien ia  (np .  

konsorcjum,  spó łka  cywi ln a)  na leży  do  oświadczen ia ,  o  k tórym mowa w  pkt  1 ,  dodać odpowiednio  

uzupełn ioną  t reść:  

 

       „Jako członek konsorcjum, w następującym zakresie:  

1) w części IV pkt 4.1 ppkt ........  (doświadczenie wykonawcy) 

2) w części IV pkt 4.2 ppkt ........ (kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia)”. 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w siwz: 

1) w części V ust. 4. pkt 1  ..............  (doświadczenie wykonawcy) 

 

2) w części V ust. 4 pkt 2 .............. (kwalifikacje zawodowe osób skierowanych  

do realizacji zamówienia) 

polegam na zasobach podmiotu (podać pełną nazwę/firmę i adres):   

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

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………… 

W załączeniu przedkładam Zobowiązanie/-a ww. podmiotu/-ów. 

2. Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/ów nie zachodzą podstawy  

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Uwaga: 

W przypadku powoływania się na zasoby więcej niż jednego podmiotu treść powyższego oświadczenia 

należy odpowiednio zwielokrotnić. 

 

INFORMACJA OGÓLNA 

 

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 ………….……. r. 

 

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

(pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do siwz 

Nr sprawy: POIS.01.03.01 – 00 -0111/16 ;EA/332 – 2/18 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………… będąc 

upoważnionym(/mi)  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

do reprezentowania: ……………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

o ś w i a d c z a m (/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy Pzp., odda Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji niezbędne zasoby w zakresie 
1
……………………………………………………………. 

(zakres udostępnianych zasobów) 

na potrzeby wykonania zamówienia pn.: 

„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno  – Epidemiologicznej w Zawierciu  

przy ul. 11 Listopada 15” 

przez okres …………………………………………………………………………………… 

w zakresie ……………………………………………………………………………………. 

wskazanie czynności, które będą wykonywane)  

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
2
:  

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

W sytuacji, gdy zasoby udostępnione obejmują wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub 

doświadczenie zobowiązuje się do zrealizowania robót budowlanych lub usług, których wskazane 

zasoby dotyczą. 

 

……………………………………………….. 

(miejsce i data złożenia oświadczenia) 

………………….…………………..……………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do 

dyspozycji zasoby) 

 



 

 

Strona 7 z 7 

 

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku : 

• zdolność techniczna lub zawodowa/ wiedza i doświadczenie 

2. np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

 

 

 

 

 

 


