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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:      

Nazwa Wykonawcy  

 

Adres Wykonawcy  

 

NIP   

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania ww. 

zamówienia ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że oferuję(emy) wykonanie 

przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

Cena ryczałtowa oferty wynosi: 

cena netto: .......................................................................... zł  

podatek VAT ……... % 

cena brutto .......................................zł  

słownie złotych brutto ……........................................................................................... 

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

Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, przedmiarami robót, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, normami  

i zasadami sztuki budowlanej. 

 

Oświadczam(y), że proponujemy następujący termin gwarancji: 

 

TERMIN GWARANCJI  …..… miesięcy*  

 

* Termin gwarancji - minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, natomiast 

maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 

36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty na odstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Oferty 
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zawierające okres dłuższy niż 60 miesięcy będą oceniane jako oferty z okresem gwarancji 60 

miesięcy.  

 

1. Zamówienie wykonam(y) w terminie: od podpisania umowy do 18 września 2015 r. 

2. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

3. Oświadczam(y), że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty zostanie wniesione przed 

podpisaniem umowy. 

4. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ. 

5. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez 

zamawiającego. 

6. Nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)  

od do 

 

1 

 

 

  

 

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

l.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

1  

 

 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 2   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:     

  

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniam(y) warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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.  

 

 

 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 3  

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar 

 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:     

  

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 
Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 4 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 

wykonałem(liśmy) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty  

w branży drogowej odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. 

polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości każdej roboty nie mniejszej niż  

400.000,00 zł brutto; 

 

MIEJSCE 

WYKONANIA 

ROBÓT 

 

WARTOŚĆ 

ROBÓT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

 (RODZAJ ROBÓT) 

DATA  

WYKONANIA 

 ROBÓT 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

Uwaga: 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące ww. robót, z których treści wynika, że roboty 

budowlane zostały wykonane przez nas w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów  

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów 

dotyczących w szczególności: 

1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

............................, dn. ...........................      ............................................................ 

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 5  

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:      

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 

oświadczam(y), że przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

Lp. 

 

Nazwisko 

i imię 

 

Rola w 

realizacji 

zamówienia 

 

Wykształcenie 

 

 

Kwalifikacje 

Rodzaj  

i nr uprawnień, 

data wydania 

 

 

Doświadczenie 

 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

tymi osobami 

(pracownik 

własny/pracownik 

innego podmiotu) 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

     

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów  

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów 

dotyczących w szczególności: 

1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 6  
 

  

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 

 dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:     

  

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, wymienione w złożonym przez nas /przeze mnie WYKAZIE 

OSÓB posiadają wymagane w treści SIWZ uprawnienia.  

 

 

 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 7 

 

 

INFORMACJA 

O NALEŻENIU/NIENALEŻENIU  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:      

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 113. poz.759 z późn. zm.) informujemy, że: 

 

 nie należymy do grupy kapitałowej
*
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy). 

 

 należymy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli dotyczy).  

 

W związku z powyższym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów: 

 

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

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

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

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

 

............................, dn. ...........................                                                                                

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

podpisy i pieczątka osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli                                                                      
* Należy zaznaczyć właściwe 

 

 


