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                                                                                                        Oleśnica, dnia 2020-05-07              

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OFERTA 
............................................................. 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 

województwo: ................................... 

powiat: .............................................. 

REGON: ........................................... 

NIP: .................................................. 

Nr telefonu: (0-    ).............................. 

Nr fax: (0-    )..................................... 

e-mail: .............................................. 

Konto bankowe do zwrotu wadium: 

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

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

Zespół Szkół Zawodowych  

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy,  

ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Modernizacja dachu - pawilon H w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy”  
oferujemy wykonanie robót budowlanych i projektowych będących przedmiotem zamówienia za 

następującą cenę: 

 
- wartość netto  ....................................... PLN  

- podatek VAT ........ % ....................................... PLN 

- wartość brutto  ....................................... PLN 

- słownie: ........................................................................................................................ PLN 

 

Na wykonane prace udzielimy .................... miesięcy gwarancji i rękojmi, wystawiając 

dokument zgodnie z załącznikiem do umowy (jeśli Wykonawca pozostawi puste pole, 

Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 m-cy) 

 
Deklarujemy termin końcowy wykonania prac: zgodnie z SIWZ 

 
1. Gwarantujemy stałość w/w ceny przez okres trwania umowy. Cena obejmuje:  

- przypisane prawem podatki 

- wszelkie opłaty 

- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

2. Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę prace są zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego w tym zakresie określonymi w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne 

do właściwego przygotowania oferty. 

5. Na wykonane prace udzielimy gwarancji i rękojmi, wystawiając dokument zgodnie z 
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załącznikiem do umowy. 

6. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w 

przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert. 

8. Osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest: 

................................................................................................., tel. ....................................... 

9. Zakres usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wraz ze wskazaniem nazw 

podwykonawców:  

1) ................................................................................................................................................. 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………………. 

10. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w 

odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. 

11. Wadium o wartości ......................................... PLN zostało wniesione w dniu ............. w formie 

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

12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy. 

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

(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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

14. Integralną częścią oferty są: 

1) wszystkie załączniki do oferty wymagane w SIWZ jako niezbędne 

2)  ........................................................................................................ 

 

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

(miejscowość i data)                (podpis) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Wzór ogólnych warunków umowy – wg osobnego załącznika 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Modernizacja dachu - pawilon H w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii  Skłodowskiej – 

Curie w Oleśnicy; oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (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 
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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) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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. Modernizacja dachu - pawilon H w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii  Skłodowskiej – 

Curie w Oleśnicy oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy pzp – w zakresie określonym w SIWZ. 

 

…………….……. (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: 

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 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)
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT  

ZGODNYCH Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO* 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................. 

Lp. 

Rodzaj i ilość wykonanych prac – dokładne 

wyszczególnienie wykonanych prac w ramach 

poszczególnych zadań, z opisem w odniesieniu do 

wymogów SIWZ 

Wartość 

(w zł) 

Daty 

realizacji  

Miejsce wykonywania prac, nazwa 

Zamawiającego 

     

 

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

        (miejscowość, data)                                                                              (podpis upoważnionego przedstawiciela/li) 

*wpisać jedynie zadania, w przypadku których Wykonawca dysponuje dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie prac i załączyć odpowiednie 

dokumenty w kolejności wpisu w wykazie. 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Lp. Imię i Nazwisko 

Proponowana rola 

i zakres udziału 

w realizacji 

zamówienia 

Opis posiadanych uprawnień, 

kwalifikacji – zgodnie z 

Wymogami zamawiającego 

Podstawa 

dysponowania osobą 

przewidziana do 

wykonywania 

zamówienia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Oświadczam, że w/w osoby posiadają aktualne uprawnienia oraz dokumenty niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

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

            (miejscowość, data)            (podpis upoważnionego przedstawiciela/li) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ* 

 

Działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

 

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

 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz w związku z informacją opublikowaną przez 

Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 na stronie internetowej   

http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ *  oświadczam, że nie należę / należę** do 

grupy kapitałowej z Wykonawcami wskazanymi przez Zamawiającego jako ci, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu. 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*** 

Lp.  Nazwa podmiotu Adres 

1   

2   

….   

 

* Zamawiający publikuje informacje niezwłocznie po otwarciu ofert. Oświadczenie należy złożyć w 

terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji na w/w stronie Zamawiającego (zgodnie z art. 24 

ust. 11 ustawy). Nie należy składać oświadczenia wraz z ofertą!!! 

** niepotrzebne skreślić 

***wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który 

złożył ofertę w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może w takim 

przypadku przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

………………………………………… 

          Podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 

 

 

http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Dokumentacja techniczna; pliki osobno – w załączeniu 

 

 

 


