
Załącznik Nr 1                       

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

1. Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa: ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……. ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

2. Dane dotyczące zamawiającego 

 

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami 

al. Piasta 15a 

77-400 Złotów  

 

3. Zobowiązania wykonawcy 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Docieplenie ściany zewnętrznej 

wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 5 w Złotowie. 
Numer sprawy: MZGL.2.2015-ZP, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

Cena oferty 

cena netto ……………………………………………………………………….. zł. 

(słownie: ……………………………………………………………………………) 

podatek VAT …………………………………………………………………… zł. 

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

(słownie: ……………………………………………………………………………) 

 

4. Oświadczam, że: 

  

Wykonam zamówienie publiczne w terminie: do dnia 31 lipca 2015 r.  

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ……………………….* 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

4.1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 



4.2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4.3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

postanowienia projektu umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu                    

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

5. Informacja o podwykonawcach: 

 

Zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć wykonanie niżej wymienionych usług 

podwykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(zakres przedmiotowy robót) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zamawiający wymaga minimalnego terminu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy od dnia 

ostatecznego odbioru robót. 

Termin udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z czym każdy z 

Wykonawców może go wydłużyć stosownie do zapisów zawartych w Rozdziale XIII pkt. 4.2. 

niniejszej SIWZ. 



Załącznik Nr 2 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY - Oświadczenia Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  

i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi pn.: 

 

Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym przy  

ul. Słowackiego 5 w Złotowie 

 

stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) 

 

oświadczamy, że: 

 

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z     

wymaganiami ustawowymi, 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem     

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     

zamówienia,  

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24    

ust. 1 ustawy, gdyż nie dotyczy nas żadna z sytuacji nakazująca wykluczenie: 
 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 



przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary; 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 

roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 

spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 

partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 

zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 

art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 

 

 

 

 

 

Data:................................................   ................................................................... 
                (podpis i pieczęć) 



Załącznik Nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………... 

Miejscowość ………………………………   Data ……………………. 

 

 

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że należę do 

grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

…………………………………….. 
(data i czytelny podpis Wykonawcy) * 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy 

do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

(data i czytelny podpis Wykonawcy) ** 

 

 

 
*  Wypełnia i podpisuje Wykonawca należący do grupy kapitałowej; 

**  Podpisuje Wykonawca nie będący członkiem żadnej grupy kapitałowej. 

 



Załącznik Nr 4 

 

 

 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

  

 

 

Lp.  Imię i nazwisko   Zakres odpowiedzialności   

  

1     

  

2     

  

3     

  

4     

  

5     

  

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

Wykaz co najmniej 3 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie  
 
Lp. Odbiorca / Miejsce wykonania Wartość. Zakres przedmiotowy Data rozpoczęcia / 

zakończenia 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

3. 
 

 

   

 

 

Do niniejszego Wykazy załączamy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 

należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 

WYKAZ OSÓB, 

 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA   
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy 

są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wymagany jest w celu 

potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

 
Lp. Imię i Nazwisko Tel. kontaktowe, 

fax. 

Kwalifikacje / Wykształcenie Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o podstawie 

dysponowania  przez 

Wykonawcę daną osobą 

 

 

  Wykształcenie: 
……………................……….., 
uprawnienia budowlane nr ….. 
(*bez ograniczeń/*w ograniczonym 
zakresie) z dnia ………………. 
wydane przez  ………………… 
w specjalności 

……………..………………… 

  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych 

podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów 

do oddania do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 



Załącznik Nr  7 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................ 

 

Miejscowość ..............................................   Data ....................... 

 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu niniejszego postępowania. 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


