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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
Wykonawca *: 

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji : ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Numer telefonu : ________________________________________ 

Numer faxu : ___________________________________________ 

Adres e-mail:___________________________________________ 

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium (jeśli dotyczy) .................. 

___________________________________________________________________________ 
* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać 
Pełnomocnika 
 
1. Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki drewnianej, okiennej i drzwiowej                      
w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne 
bloku VII pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12; Bazyliańska 5,3; Zamenhofa 9 -                       
znak: 1/ZP/p.n./r.b./2014, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się do realizacji przedmiotu 
zamówienia za cenę: 
 
brutto złotych: _____________________________________________________ 

(słownie:___________________________________________________________) 

netto złotych: _______________________________________________________ 

(słownie: ___________________________________________________________) 

podatek VAT w wysokości _____________________% 

 
2. Podana cena ofertowa obejmuje realizację całości przedmiotu zamówienia opisanego               

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

zmianami do niej i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami                
i zasadami postępowania. 

4. Oświadczam, że udzielę 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty w zakresie 
przedmiotu zamówienia licząc od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego 
robót - również na roboty wykonane przez podwykonawców. 

5.  Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6.  Oświadczam, że akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
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7. Oświadczam, że przed podpisaniem umowy, dostarczę Zamawiającemu: 
    - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności   

konstrukcyjno – budowlanej w zakresie kierowania robotami dla osoby wskazanej                   
w „Wykazie osób” (wzór Załącznik nr 5 do SIWZ), 

     - jak również aktualne zaświadczenie o przynależności ww. osoby do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

8. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac zamierzam 
powierzyć podwykonawcom*, w tym: 

      Zakres powierzonych prac** ________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
9. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba 

prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.* 
10. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie 

załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu                      
z Krajowego Rejestru Sądowego * 

 
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego  
postępowania będzie:  
___________________________________________tel. __________________________ 
faks __________________ e-mail: ______________________________________ 
 
12.Oofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych 

stronach.  
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 
 
*   niepotrzebne skreślić 
** wypełnić jeżeli dotyczy 
 
 
        Upełnomocniony przedstawiciel 
         Wykonawcy: 
        ...................................................... 
         (pieczątka i podpis) 
 
______________ dnia __ __ 2014 roku  
  
 
 
 
 
 
 
 



-  znak sprawy : 1/ZP/p.n./r.b./2014  - 
 

 3

 
 
 

Załącznik nr 2 
  
  
  
…………………………………….. 
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax) 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 
 

  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki drewnianej, okiennej i drzwiowej                      
w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne 
bloku VII pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12; Bazyliańska 5,3; Zamenhofa 9 - znak: 
1/ZP/p.n./r.b./2014 oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami). 
 
 
 
 
……………………………..    .........................………………………… 
miejscowość, data                           podpis osoby/osób upoważnionych  

                do występowania w imieniu wykonawcy 
 
 
 
 
**UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia a także podmioty na zasobach których wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,                       
o których mowa w art.22 ust.1 ustawy i określonych w punkcie II SIWZ, jeżeli podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia. 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  znak sprawy : 1/ZP/p.n./r.b./2014  - 
 

 4

 
 
 
 

Załącznik nr 3  
  
 …………………………………….. 
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax) 
 
 
 
 

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki drewnianej, okiennej i drzwiowej                      
w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne 
bloku VII pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12; Bazyliańska 5,3; Zamenhofa 9 - znak: 
1/ZP/p.n./r.b./2014, oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału   w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.               
z 2013r. poz. 907 ze zmianami) 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, data                              podpis osoby/osób  upoważnionych                                                                             
                                                                                                   do występowania w imieniu wykonawcy 
  
  
  
  
 **UWAGA: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone jedno w imieniu 
wszystkich wykonawców. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
…………………………………….. 
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax) 

 
 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki drewnianej, okiennej i drzwiowej                      
w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne 
bloku VII pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12; Bazyliańska 5,3; Zamenhofa 9 - znak: 
1/ZP/p.n./r.b./2014, składam/y wymagany w siwz wykaz zrealizowanych robót wraz                                  
z wymaganymi załącznikami : 
 

 
L.p. 

 
Opis zamówienia 

 
Wartość 

zamówienia 
brutto (PLN) 

 

Termin realizacji 
(podać miesiąc i rok) 

 
Nazwa                              
i adres 

Zamawiającego 
 

 
Generalny 

Wykonawca czy 
podwykonawca 

 

 
rozpoczęcie 

 

 
zakończenie 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Własne / oddane 
do dyspozycji* 
przez …………….. 
 
 

       
Własne / oddane 
do dyspozycji* 
przez …………….. 

 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnianie warunku 
udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia. 
 
 
 
 
...................................... dnia ...........................                        .................................................................                                                                                
                                                                                                      podpis osoby/osób upoważnionych  

                   do występowania w imieniu wykonawcy 
 
  
* niepotrzebne skreślić. 
** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w szczególności 
pisemne zobowiązania innych podmiotów innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia (w formie oryginału).  
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  Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
…………………………………….. 
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax) 

 
 

 
WYKAZ  OSÓB, 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki drewnianej, okiennej i drzwiowej                      
w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne bloku 
VII pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12; Bazyliańska 5,3; Zamenhofa 9 - znak: 
1/ZP/p.n./r.b./2014 oświadczam/my, że dysponuję/emy osobami zdolnymi do wykonania 
przedmiotowego zamówienia i przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia:  
 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja o podstawie  

do dysponowania osobą 

1 2 3 4 6 7 

  

 

 

 

    

dysponuję / będę 
dysponować* 

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

miejscowość, data                        podpis osoby/osób upoważnionych  
                do występowania w imieniu wykonawcy 

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić. W przypadku zadeklarowania, iż wskazana w wykazie osoba została oddana Wykonawcy do dyspozycji 
przez inny podmiot, należy podać nazwę podmiotu udostępniającego przedmiotowy zasób. 
** Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych do dyspozycji przez inny podmiot – na 
podstawie delegacji ustawowej z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne                              
zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 
…………………………………….. 
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax) 
 
 
  

INFORMACJA  
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 26 2d 
USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) 

  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki drewnianej, okiennej i drzwiowej                      
w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne 
bloku VII pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12; Bazyliańska 5,3; Zamenhofa 9 - znak: 
1/ZP/p.n./r.b./2014 informuję, że firma, którą reprezentuję:  

nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy PZP,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów               
(Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*  
należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy PZP,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów                     
(Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) zgodnie z poniższą listą:* 
Lista podmiotów należących do Grupy Kapitałowej …………………………………………                       
w załączeniu*. 

 

 

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

miejscowość, data                        podpis osoby/osób upoważnionych  
                do występowania w imieniu wykonawcy 

 

 
   

* niepotrzebne skreślić                                                                   
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 
…………………………………….. 
  (nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax) 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 
 
  
           Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki drewnianej, okiennej i drzwiowej                      
w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne 
bloku VII pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12; Bazyliańska 5,3; Zamenhofa 9 -                           
znak: 1/ZP/p.n./r.b./2014 oświadczam/my,, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia, a które zostały wymienione w załączonym do oferty Potencjale kadrowym, 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami ustawy w dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ważne odpowiadające im  
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w przypadku 
wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje uznane na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych             
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) w związku z art. 12a 
ustawy.  
  
  
………………....……………..                                     ………………………………………        

miejscowość, data                        podpis osoby/osób upoważnionych  
                do występowania w imieniu wykonawcy 

 
  
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 


