
 

 KB.271.4.1.2020.WP 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

______________________ 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Ja, niżej podpisany......................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy/Wykonawców wraz z adresem; w przypadku 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich 

Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika): 

 

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

 

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

 

Numer telefonu…………………………..………… /faksu ……………………..........……...... 

 

adres e-mail......................................................................................... 

Oferuję wykonanie zamówienia o udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu  

nieograniczonego „Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu 

sportowego  Piast Osiek”, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ na 

następujących warunkach: 

 

1) Cena ofertowa netto .................... zł 

(Słownie:..............................................................................................................................) 

Stawka pod. VAT ......%, wartość pod. VAT...................................................... zł 
 Cena ofertowa brutto ............................................................................................ zł 
(Słownie: ............................................................................................ ) 

2) Okres gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia: …….( minimum 36,)  

3) Osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

……….……………………………… (imię i nazwisko osoby wskazanej w Formularzu 



„Doświadczenie Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”, który stanowi 

Załącznik nr 8 do SIWZ).  

Wskazany powyżej kierownik budowy posiada doświadczenie zawodowe w realizacji robót, 

zgodnie z pkt 5.2 ppkt 3) lit c) SIWZ, w liczbie ……………… robót.  
 

(Należy wykazać liczbę realizacji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)   
 

Uwaga: informacje wskazane powyżej w pkt 1-3, stanowią kryteria oceny ofert – patrz część XV 

SIWZ. 

 

4) Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2022 r.  

5) Oświadczam, że cena podana w pkt 1), zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 

ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

6) Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, postanowieniami wzoru umowy, która jest 

integralną częścią SIWZ, akceptujemy treść wzoru umowy i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w 

SIWZ. 

7) Oświadczam, że uzyskałem wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.  

8) Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

9) Oświadczamy, że: 

            całość zamówienia wykonamy własnymi siłami *  

  zamierzamy powierzyć Podwykonawcom * wykonanie części zamówienia 
* - niepotrzebne skreślić  

Jeśli jest to wiadome, proszę wskazać zakres zamówienia przewidziany do realizacji przez 

podwykonawców oraz jeśli jest to wiadome, proszę wskazać firmy podwykonawców 

wypełniając załącznik nr 11. 

 

Wartość procentowa robót powierzonych podwykonawcy wynosi: ………. % 

 

10) Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? (Właściwe zakreślić)  □ TAK  □ NIE 

 

11) Oświadczamy, że wadium w kwocie …………………. zostało wniesione w dniu 

…………………….. w formie ………………………………..  

 Wadium należy zwrócić na nasze konto: Bank .......................................................  

nr konta: ......………………………………………………………………............................. 

 

12).  Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że: żadna z informacji zawartych w 

ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

Zastrzeżone Numery stron w ofercie od do …………………………………………………. 

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………. 

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

13) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

14) Oferta składa się z ………………… kolejno ponumerowanych stron. 

 

 



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

Data i podpis Wykonawcy 

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 



 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
Wykonawca: 

………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. o udzielenie zamówienia  

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa nowego zaplecza szatniowo-

sanitarnego przy stadionie Klubu sportowego  Piast Osiek”, prowadzonego przez Gminę Osiek 

oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 



jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………………., w 

następującym zakresie: ………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 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 ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 
        

 

 

 



 

 

 
 

 

 Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 

………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. o udzielenie  zamówienia  

publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego „Budowa nowego zaplecza szatniowo-

sanitarnego przy stadionie Klubu sportowego  Piast Osiek”, prowadzonego przez Gminę Osiek, 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.   

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
 



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:  

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

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 …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 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 …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

 
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 
ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO WYKONAWCY SWOJE ZASOBY 

  

Przedmiot zamówienia:  

o udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego „Budowa nowego 

zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu sportowego  Piast Osiek” 

Nazwa i adres podmiotu oddającego zasoby:  

 

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

 

Zobowiązuję się do oddania na rzecz:  

 

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

 

następujących zasobów (należy określić):  

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu............................................................................... 

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

 
sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

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

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

 
okres ................................................................................................................................... 

(wskazać okres na jaki oddany będzie zasób) 
 
zakres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego ......................................................... 

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

 

w przypadku polegania na zasobach w odniesieniu do warunków, dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, doświadczenia, należy wskazać jaki zakres prac wykona podmiot, 

których wskazane zdolności dotyczą: 

 

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



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

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

                                                                      Data i podpis uprawnionego przedstawiciela podmiotu 

                                                                                            oddającego do dyspozycji zasoby 

 
 

UWAGA! Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot 

udostępniający zasób. 



 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

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

         pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: o udzielenie  zamówienia  

publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego „Budowa nowego zaplecza szatniowo-

sanitarnego przy stadionie Klubu sportowego  Piast Osiek” po zapoznaniu się z firmami i 

adresami Wykonawców oświadczam/y, że:  

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ............................................................................................ 

 

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy).......................................................................... 

 

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

 

oświadczam, że: 

 

(*) (niepotrzebne skreślić):  

 

-  z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, * 

-  należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami: * 

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

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

 

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

 

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

Data i podpis Wykonawcy 

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 
 
 
 
 
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. konsorcjum lub spółki cywilnej, oświadczenie składa 

oddzielnie w swoim imieniu każdy członek konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

…................................................ 
      (pieczęć Wykonawcy) 

 

Wykaz robót budowlanych 

 
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. o udzielenie  zamówienia  

publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego „Budowa nowego zaplecza szatniowo-

sanitarnego przy stadionie Klubu sportowego  Piast Osiek” wykazuję wykonanie nw. robót 

budowlanych: 

 

L.P. 

Nazwa zadania i charakterystyka robót 
(opis, zakres robót, miejsce wykonania) z 

uwzględnieniem warunków 

Zamawiającego. 

 

Wartość robót 

brutto 

Termin wykonania  
od-do 

Podmiot, na rzecz którego 

została wykonana robota 

budowlana 

1. 

    

2.  

    

3. 

    

 (*) - niepotrzebne skreślić 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
Z wykazu i dołączonych dokumentów powinno wynikać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie określonym w Rozdziale V SIWZ. 

 
 
 
 



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

Data i podpis Wykonawcy 

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

....................................... 
       pieczęć Wykonawcy 

 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego 

 

prowadzonego w  trybie przetargu  nieograniczonego pn. „Budowa nowego zaplecza 

szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu sportowego  Piast Osiek” 

Imię i  
nazwisko 

Kwalifikacje  
zawodowe,  
zakres uprawnień,  
specjalność 

Planowana  
funkcja przy  
realizacji  
zamówienia 

Posiadane  
doświadczenie 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą.  
Pracownik własny 
lub oddany do 
dyspozycji przez 
inny podmiot 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    

 
                    Data i podpis Wykonawcy 

                                                                                             lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

....................................... 
      pieczęć Wykonawcy 

Formularz „Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy” 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  

nieograniczonego „Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu 

sportowego  Piast Osiek”, przedkładam wraz z ofertą niniejszy formularz w celu potwierdzenia 

doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w 

kryterium oceny ofert, opisanym w SIWZ. 

Oświadczam, że wyznaczony do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej: 

P.: ……………………………………………………………………………………….……. 

 

Pełnił funkcję kierownika budowy podczas budowy lub przebudowy 2 budynków o wartości 

każdej realizacji nie mniejszej niż 2.000 000 zł). (Punkty przyznane będą zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozdziale XV SIWZ.) 

 
Opis kwalifikacji i/lub doświadczenia Podstawa 

dysponowania 
(np. umowa o 
pracę lub inny 
stosunek 
cywilno-
prawny) 

Nazwa i 
adres firmy 

Okres trwania 
od data ( m-c, 
rok) do data 
(m-c, rok) 
(wykonanej 
roboty 
budowlanej) 

Zajmowane 
stanowisko (w 
czasie 
wykonania 
roboty 
budowlanej) 

Opis doświadczenia w 
poszczególnych okresach 
potwierdzający spełnianie 
warunków (poszczególnych 
wykonanych robót 
budowlanych) 

Wymagane uprawnienia 
(podać pełny zakres 
uprawnień oraz nr i datę 
wydania) 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

………………………………………… 

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 



  

 


