
Załącznik Nr 1                       

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

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

   

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

   

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

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

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

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

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

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

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie 

al. Piasta 15a 

77-400 Złotów  

 

Zobowiązania wykonawcy 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Omiatanie chodników i 

utrzymanie terenów zielonych w obrębie nieruchomości administrowanych przez 

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie. Numer sprawy: MZGL.II.341/4/2013, 

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: ...............................................................................................................) 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  



3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

 

 

Dokumenty  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zastrzeżenie wykonawcy  

Inne informacje wykonawcy: 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

 

FORMULARZ CENOWY  

 

 

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

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

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

 

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Netto w 

PLN  

Kwota 

VAT w 

PLN  

Brutto w PLN  

1. 

Omiatanie chodników (2 razy w 

tygodniu):                                

2436,46 m2 *12 m-cy 

29237,52m2     

2. Omiatanie chodników (1raz w 

tygodniu):                        

2639,32 * 12 m-cy 

31671,84m2     

3. 
Omiatanie chodników:  

100,47 m2 * 6 razy w roku 
602,82 m2     

4. 
Utrzymanie zieleni (okres letni): 

798,17 m2 * 7 m-cy 
5587,19m2     

5. Utrzymanie zieleni (w 

pozostałym okresie):    

798,17 m2 * 5m-cy 

3990,85m2     

OGÓŁEM 
      

   

 

 

Wartość z pozycji OGÓŁEM (netto, VAT, brutto) należy przenieść do formularza 

ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

 

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.: 

 

„Omiatanie chodników i utrzymanie terenów zielonych w obrębie nieruchomości 

administrowanych przez MZGL w Złotowie” 

 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 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, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 

wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

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

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary, 

11) 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, 

12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerska, 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. 

 



Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

 

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 

stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 

ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili 

się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4  

 

 

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 5 

 

 

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 6  

 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU  

I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

 

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

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

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

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Uwagi 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

 

 

Jeżeli wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów należy do 

powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji wykazanych narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 


