
Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

MODERNIZACJĘ – REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W ROZPRZY 

Oznaczenie sprawy: IZP.271.1.6.2016 

 

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  

Osoba do kontaktu  

 

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 oferty ustalona w oparciu o uproszczony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik 

do 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 72 miesiące. Oferty zawierające okres dłuższy niż 72 

miesiące będą oceniane jako oferty z okresem gwarancji 72 miesiące.  

1. Zamówienie wykonam(y) w terminie: 

a) rozpoczęcie od 22 grudnia 2016 r. 

b) zakończenie do 60 dni od podpisania umowy 

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

3. Oświadczam(y), że w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy 

wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto 

oferty. 

Jesteśmy świadomi, że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 

dni po upływie 5-letniej rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego 

przeglądu bez usterek i wad.  

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

i zobowiązuję(emy)  się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

5. Oświadczam(my), że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w 

terminie 3 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy zamawiającemu 

kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).  

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.2015.2164) 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. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia: 



a) wykonanie części dotyczącej .................................................................................... 

firmie …............................................................ z siedzibą w …....................................... . 

a) wykonanie części dotyczącej .................................................................................... 

firmie …............................................................ z siedzibą w …....................................... . 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania żadnej części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

 

9. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy*. 

a) nazwa (firma) podmiotu:  

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

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie 

opisanym w rozdziale V. pkt 2 ppkt a) SIWZ; 

 

b) nazwa (firma) podmiotu:  

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

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie 

opisanym w rozdziale V. pkt 2 ppkt b) SIWZ; 

 

W załączeniu składamy dokumenty (zobowiązanie) 

 

*  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc osobiście je spełniamy.  

* Niepotrzebne skreślić 

 

10. Oświadczamy, że dysponujemy osobami legitymującymi się doświadczeniem  

i kwalifikacjami do stanowisk jakie zostaną im powierzone, zgodnie z wymogami 

zawartymi w rozdziale V punkcie 2 ppkt. 3 lit. d SIWZ. 

b) funkcję kierownika robót będzie pełnił(a) …………………….. (imię i nazwisko)  

Posiada on (ona) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

c) funkcję kierownika robót będzie pełnił(a) …………………….. (imię i nazwisko)  

Posiada on (ona) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 



d) funkcję kierownika robót będzie pełnił(a) …………………….. (imię i nazwisko)  

Posiada on (ona) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Wykaz osób wraz ze szczegółowym opisem jej doświadczenia zawodowego, 

wykształcenia i zakresem uprawnień budowlanych przedstawimy Zamawiającemu na 

każde jego wezwanie i w terminie przez niego wyznaczonym. 

 

11. Oświadczam(my), że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy,  

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5,  oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 

Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia (w  tym zapoznaliśmy się z dokumentacją 

projektową, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót opisującymi przedmiot zamówienia). 

 

 

 

 

 

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

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

podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

 do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

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

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

MODERNIZACJĘ – REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W ROZPRZY 

Oznaczenie sprawy: IZP.271.1.6.2016 

Zamawiający: 

Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3 

97-340 Rozprza  

 

Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:      

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w rozdziale V. pkt 2: 

a) ppkt a) * 

b) ppkt b) * 

* Niewłaściwe skreślić  

 

2. Wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na warunkach 

określonych w art. 22a pzp. 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / 

następujących podmiotów: 

………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać podmiot/podmioty) 

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, 

czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego: 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego: 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą: 

 

Wykaz dokumentów: 

a) ……………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………… 

 

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12-22 Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 i pkt 8 Pzp. 

 

4. Wykazanie, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp. 



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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze  

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

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

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

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

 

5. Wykazanie, że nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a 

ust. 1 pzp podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22  

i ust. 5 Pzp. 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa  

w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 Pzp: 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………… 

 

6. Wykazanie, że nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia. 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą 

podstawy wykluczenia.  

1) ……………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………… 

 

7. Oświadczenie o nie przedstawianiu informacji wprowadzających w błąd 

zamawiającego, przedstawianiu wymaganych dokumentów oraz nie 

podejmowaniu bezprawnych działań. 

Oświadczam, że: 

1) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam 

wykluczeniu, spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataiłem 

tych informacji; 

2) jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty; 



3) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawiłem informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

4) bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

 do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

MODERNIZACJĘ – REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W ROZPRZY 

Oznaczenie sprawy: IZP.271.1.6.2016 

 

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, że: 

wykonałem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej  

o wartości roboty nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto 

ZAMAWIAJĄCY  

(NAZWA, 

ADRES, 

TELEFON) 

 

MIEJSCE 

WYKONANIA 

ROBÓT 

(NAZWA  

I LOKALIZACJA 

BUDOWY) 

WARTOŚĆ BRUTTO 

ZREALIZOWANYCH 

ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA  

 (OPIS I ZAKRES 

WYKONYWANYCH 

ROBÓT) 

DATA 

ROZPOCZĘCIA 

I ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI ROBÓT 

(D-M-R) 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

Załączam dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

 
 

 

 

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

podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

 do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118
https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118


Załącznik nr 4  

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

MODERNIZACJĘ – REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W ROZPRZY 

Oznaczenie sprawy: IZP.271.1.6.2016 

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 

zawodowe 

Rodzaj 

i nr uprawnień, 

data wydania 

 

 

 

Doświadczenie 

 

Informacja   

o podstawie do 

dysponowania 

osobą* (należy 

wpisać podstawę 

dysponowania osobą, 

np.: umowa  

o pracę**, umowa 

zlecenie, umowa 

o dzieło, 

zobowiązanie 

innych podmiotów 

do oddania osoby 

do dyspozycji 

wykonawcy) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

UWAGA: 
W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi 

przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. 

  

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

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

podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

 do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy  


