
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

FORMULARZ OFERTOWY  
 

……………………………………………. 
 

…………………………………………….. 
                                                                                                                     (nazwa i adres Zamawiającego) 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/nr faksu ……………………………………………………………………………….. 

Nr NIP (przedsiębiorca) …………………………………………………………………………… 

Nr PESEL (osoba fizyczna)  ………………………………………………………………………. 

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

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniżej 5.186.000 euro  na robotę 
budowlaną pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni                  
dla potrzeb przedszkola, ul. płk. St. Dąbka 277 – Zaprojektuj i wybuduj” składamy następującą Ofertę na 
wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

 

wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... złotych)  

VAT ................................................ zł (słownie....................................................................... złotych)  

cena brutto .................................. zł (słownie................................................................ złotych)  

w tym: 

 a) (do 20%) za przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu oraz fundamentowanie: 
 wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... złotych)  

VAT ................................................ zł (słownie....................................................................... złotych)  

cena brutto .................................. zł (słownie................................................................ złotych)  
 

b)  (do 40%) za dostawę i montaż elementów kontenerowych: 
wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... złotych)  

VAT ................................................ zł (słownie....................................................................... złotych)  

cena brutto .................................. zł (słownie................................................................ złotych)  
 

c)  (do 40% lub pozostałość) za wykończenia wraz z wyposażeniem: 
wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... złotych)  

VAT ................................................ zł (słownie....................................................................... złotych)  

cena brutto .................................. zł (słownie................................................................ złotych)  

 
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie do dnia 10.12.2014r.  

3. Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.  



 

4. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne    
z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907    
z późniejszymi zmianami). 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

7. Wadium w kwocie 15.000,00 zł zostało wniesione: 

a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego * 

b. w siedzibie Zamawiającego w formie .......................................................................... * 

*niepotrzebne skreślić 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:  

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

……………………………………………………………………………………………..* 

 *niepotrzebne skreślić  

9. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
przez Zamawiającego uprawnienia.  

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (załącznik Nr 8) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

11. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

12. Przyjmujemy termin płatności do 21 dni od daty złożenia faktury. 

13. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich 
badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz  
do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

14. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 

15. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.2004.92.881 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy  
do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.  

16. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 .................................., dnia ................... 
     (miejscowość)                   (data)                                                                ...................................................... 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych                  
do reprezentowania Wykonawcy)



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  

robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni                  

dla potrzeb przedszkola, ul. płk. St. Dąbka 277 – Zaprojektuj i wybuduj” składamy oświadczenie                   

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami). 

 
 

 
 

.................................., dnia ................... 
     (miejscowość)                   (data) 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych                  
do reprezentowania Wykonawcy) 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3  

 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 
 
 

Lista podmiotów 
należących  do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U.2007.50.331, z późniejszymi zmianami) 

co podmiot składający Ofertę* 
 
1. …………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………… 

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

 
 .................................., dnia ................... 
     (miejscowość)                   (data) 

 
          ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Informacja o braku przynależności 
do grupy kapitałowej* 

 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.                 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331, z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
  .................................., dnia ................... 
     (miejscowość)                   (data) 

 
         ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 



 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat  

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

 

L.p. 
Przedmiot zamówienia 

(zakres rzeczowy) 

Wartość 
zamówienia 

netto 

Miejsce 
wykonania 

Data 
wykonania 
zamówienia 

Oddane do 
dysponowania 
przez inne 
podmioty 

(nazwa 
podmiotu)* 

roboty na 
potwierdzenie 

warunku, 
 o którym 

mowa w pkt 
7.1.1 SIWZ   

** 
1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 
Uwaga: Należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród najważniejszych robót, potwierdzonych dowodami, powinny 
się znaleźć roboty na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.1. SIWZ.  

 
* Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem,                         
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 6) do oddania mu wskazanych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
       ** W kolumnie 7 należy wstawić znak X przy robotach na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.1. SIWZ.  
 
 
 .................................., dnia ................... 
     (miejscowość)                   (data) 

        ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 



 

 

 
 

 ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 
  

 

L.p
. Imię i nazwisko 

Zakres i nr 
uprawnień/ 
kwalifikacji 

 

Dostępność 

własna oddany do 
dyspozycji* 

1 2 3 4 5 
     

  
 

   

     

     

  
* W przypadku wypełnienia kolumny nr 5 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował osobami wymienionymi w tej kolumnie przez okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,                         
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 6) do oddania mu do 
dyspozycji wymienionych osób. 
 
 
 
 
.................................., dnia ................... 
     (miejscowość)                   (data) 

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

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

 
pieczątka firmowa Podmiotu  

 
Zobowiązanie innego Podmiotu 

 
 (wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu w kolumnie 6, w załączniku 4 lub w kolumnie 5,                

w załączniku 5)  
 
1. Nazwa i adres Podmiotu: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. oświadcza, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres):  
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. następujących zasobów*:  
3a)wiedzy i doświadczenia: ....... 
3b) osób zdolnych do wykonywania zamówienia: ……. 
3c) zdolności finansowej i ekonomicznej: ……. 
 
4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty 
budowlane (wpisać nazwę zadania) ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
*przy właściwym zasobie należy wstawić znak X  
 
 
 .................................., dnia ................... 
     (miejscowość)                   (data)                                                                       ................................................ 

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania Podmiotu) 

 
 



 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 9 
 
 

 
WZÓR GWARANCJI 

 
 

1. WYKONAWCA .............................................................................................................................. 
zapewnia, że przedmiot umowy Nr ............................................................... z dnia 
.............................. został wykonany należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką 
budowlaną. 
2. WYKONAWCA gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 
3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji, która wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad lub usterek w wykonanym przedmiocie umowy, 
WYKONAWCA zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 
4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz użytkownika, w trakcie 
przeglądu, którego termin wyznacza ZAMAWIAJĄCY. 
5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak protokół 
sporządzony z udziałem WYKONAWCY. 
7. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w tym protokole 
terminie. 
8. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania zastępczego . 
 
 
 

Miejscowość, data: 
...................................................... 

  (podpis i pieczęć imienna osoby/osób  właściwej/ych  
                do reprezentowania   Wykonawcy)                                                                                  

 
 
 
 

 


